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DATE GENERALE 

 

Raion/ municipiu Municipiul Chișinău 

Localitate Sectorul Buiucani, or. Durlești 

Denumirea instituției Școala Primară – Grădiniță ”Abeceluș” 

Adresa Strada Ștefan Vodă, 64 

Telefon 022586202 

E-mail abecelus@gmail.com 

Adresa web www.abecelus.md 

Tipul instituției Instituția Privată de Învățământ  

Tipul de proprietate Instituţieprivată 

Fondator/autoritate administrativă Sergiu Afanasiu 

Limba de instruire Limba română 

Numărul total de copii și elevi 80 copii și 91elevi 

Numărul total de grupe și clase 6 grupe și 4 clase  

Numărul total de cadre de conducere 2 

Numărul total de cadre didactice 18 

Program de activitate 08:00 – 18:00 

Perioada de evaluare inclusă în raport 01.09.2021-01.08.2022 

Director Sergiu Afanasiu 

 

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 

 

Standard 1.1. Asigurarea securității și protecției tuturor copiilor. 

Domeniu: Management 

Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea 

permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice 

Do- 

vezi 

Prezența documentatiei tehnice: 

 Contract de locațiune Nr. 4 din 14.06.2010 și Contract de arendă funciară nr.18 din 

11.02.2011 semnate cu Primăria orașului Durlești 

 Adeverința pentru fabicarea ștampilei seria E Nr.058527 din 02.12.2020 

Prezența documentatiei sanitaro-igienice: 

 Autorizația sanitară pentru funcționare nr. 002601/2019 eliberată de Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică la 19 septembrie 2019, valabilă până la 18 septembrie 2024; 

 Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelorNR: AP1982/11-11, 

eliberată de ANSA, Autorizație Sanitar-veterinară din de 11noiembrie2016 pe termen 

nelimitat, Profilul activității: Prepararea și comercializarea bucatelor pentru consum 

public. 

 Proces verbal de executare a lucrărilor și prestarea serviciilor conform contractului nr. 

10/5 din 14.01.2022 cu privire la Deratizarea și desinsecția suprafețelor;  

 Contractul nr. 159 din 26.04.2016 pentru achiziționarea serviciilor de evacuare a 

deșeurilor menajere solide, încheiat cu SRL„Manevla com”; 

 Proces-verbal de examinare sanitaro-epidemiologică a obiectivului din 19 august 

2021emis de CMSP Chişinău 

 Contract de prestări servicii de laborator semnat cu ANSP nr. 2016 din 25 august 2021 

 Raport de încercări  Nr. 331 din 27.112021 CSP Chișinău 

 Raport de încercări Nr.3291 din 13.07.2022 privind verificarea  calităţii apei potabile. 

 Proces-verbal de control nr.86 din 31.03.2022 privin alimentația copiilor 

Prezența documentației medicale: 

Acte normative, legislative 
Ordine, regulamente, indicații și recomandări metodice privind sănătatea copiilor inclusiv: 

mailto:abecelus@gmail.com
http://www.abecelus.md/


3 
 

 Statutul Instituției Private de Învățământ Școala Primară-Grădiniță ,,Abeceluș” 

 Instrucțiunea  cu privire la organizarea alimentației copiilor și elevilor în IIG, HG 

nr.722/2018: 

 Recomandări pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în 

instituțiile de învățământ din RM, 2016; 

 Instrucțiunea cu privire la ,,IOVSC” în IET, aprobată prin ordinul MECC nr. 592 din 

26.06.2020;  

 Planul anual de profilaxie a toxiinfecțiilor alimentare și infecțiilor intestinale coordonat 

cu CSP Chișinău. 

Prezența documentatiei medicale 

 Prezența fișelor cu controlului medical al angajaţilor în perioada aprilie-iunie 2022;  

 Fișe, registre, documente conform nomenclatorului asistentului mdical din IET și din 

instituțiile de învățământ general; 

 Registre de triere matinală a angajaților din instituție și a copiilor în fiecare grupă; 

 Declarațiile pe propria răspundere semnate de toți părinții din instituție; 

 Meniul-model 10 zile meniul zilnic. 

Monitorizarea respectării normelor sanitaro-igienice: 

 Program de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025, aprobat la Consiliul de 

Administrație nr. 01 din  30.08.2021,  p.1.2, 1.3,Scurt istoric,Profilul actual al 

instituției; 

 Planul managerial pentru anul de studii 2021-2022, cap. III Asigurarea vieții și sănătății 

copiilor, propagarea modului sănătos de viață; 

 Actele de reglementare a funcționării instituției (Statut, Regulament intern, Politica de 

Protecție a Copilului, Regulamentele cu privire la securitatea datelor cu caracter 

personal, Regulamentul cu privire la securitatea muncii, componența comisiilor interne, 

etc), aprobate la ședința Consiliului Profesoral nr.01 din 30 august 2021; 

 Procese verbale ale activităților de informare; Note informative ale controalelor; 

 Analiza morbiditățiii copiilor pe anul calendaristic 2021 și aprobarea planului de măsuri 

,,Cu privire la micșorarea morbidității copiilor pentru anul 2022”;  

 Note informative privind asistența medico-sanitară a copiilor în anul 2021; 

 Ordinul nr.70-ab din 30.08.2021 Cu privire la organizarea procesului educational în 

IPȘPG ”Abeceluș” în anul de studii 2021-2022; 

 Ordinul nr. 03-ab din 21.01.2022 Cu privire la organizarea procesului 

educațional;Ordinele nr. 05-ab din 24.02.2022”Cu privire la respactarea IOVSC”; 

 Ordinul nr. 14 din 19.04.2022 Cu privire la măsurile de protecție în contextul anulării 

stării de urgență; 

 Rețeaua de clase pentru anul de studii 2020-2021 aprobată de șeful DGETS mun. 

Chișinău (91 elevi în 4 clase); 

 Statele de personal pentru anul de studii 2021-2022 aprobat de fondatorul Instituţiei. 

Cons

tatări 

Instituția deține în ordine sistemică toată  documentația tehnică, sanitaro-igienică și 

medicală obligatorie și monitorizează permanent respectarea normelor sanitaro-igienice și 

securitatea tehnică. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

Indicator 1.1.2.Asigurarea pazei și securității instituției și a tuturor elevilor pe toată durata 

programului educativ 

Do-

vezi 

- Contract cu Agenția de Securitate «Justar»nr. 1326 din01 august 2019privind prestarea 

serviciilor de pază; 

- Contract  cu «HR PORTAL» SRL nr. 124-s/19 privind prestarea serviciilor de instruire 

pe dimensiunea securității și sănătății în muncă; 
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- Regulamentului privind supravegherea prin mijloace video și asigurarea securității 

informațiilor ce conțin date cu caracter personal din cadrul instituției;  

- Sistem extern de securitate video; 

- Graficul de serviciu al cadrelor de conducere şi al cadrelor didactice; 

- Registrul de evidenţă al persoanelor care vizitează instituţia; 

- Fișă personală de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru fiecare 

angajat (instruirea introductiv-generală, la locul de muncă și periodică); 

- Fişe de instruire/avertizare pentru elevi despre regulile de securitate; 

- Ordinul nr. 72-ab din 01.10.2021 „Cu privire la formarea deprinderilor de 

comportament responsbil în situații excepționale .” 

- Ordinul nr.76 ab din 25.10.2021 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea seminarului 

instructiv-metodic pentru directori adjuncți, coordonatori ANET; 

- Funcționarea mecanismului de sesizare în caz de ANET: prezența lădiței de încredere 

pentru sesizări, activitatea coordonatorului pentru abuz, completarea Registrului de 

evidență ANET; 

- Ordinul nr.4 din 04.02.2022 Cu privire la promovarea utilizării sigure și responsabile a 

Internetului, tehnologiilor online;  

- Ordinul nr.13 din 12.04.2022Cu privire la implementarea SIME. 

Con

stată

ri 

Instituția deține toate actele referitoare la pază și asigură integral, inslusiv pe durata 

programului educativ securitatea elevilor și a copiilor  a incintei, a teritoriului instituției și a 

celui adiacent, încolaborare sistematică cu APL și alte structuri de resort. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj:1 

 

Indicator 1.1.3.Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil 

Do- 

vezi 

- Statutul Instituției, cap.XX, ”Programul de activitate al instituției”; 

- Regulamentul intern al instituției, aprobat la ședința CA, nr. 1 din 30.09.2021, cap. IV 

Regimul de muncă și odihnă; 

- Planul-cadru pentru anul 2021-2022aprobat la Consiliul profesoral nr. 1din 30.08.2021; 

- Orarullecțiilor/activităților educaționale aprobat pentru anul de studii 2021-2022, 

elaborat în conformitate cu normele în vigoare (ANSA); 

- Orarul sunetelor;  

- Orarul de activitate al cercurilor extrașcolare, sportive și individuale de profil; 

- Programul de activitate al cadrelor didactice; 

- Registrul de evidență a orelor înlocuite și Registrul de evidență a modificărilor în orar; 

- Graficul distribuirii hranei pe grupe și clase și a ieșilor la plimbare;   

- Ordinul nr. 711-ab din 02.09.2021 Cu privire la aprobarea comisiei de evaluare  interna 

a calitatii educatiei, procesul verbal al CP nr.1 din 30.08.2021. 

Con

stată

ri 

Instituția respectă integral cerințele de proiectare orară a activităților educaționale și asigură 

un program flexibil și echilibrat pentru fiecare copil. Orarul este echilibrat, flexibil în care 

disciplinele exacte alternează cu cele umanistice, artistice, tehnologice și cele sportive și 

asigură raportul optim între timpul instruirii formale și cel al instruirii nonformale, între 

timpul de învățare și timpul de recreere. Programul de activitate se desfășoară într-un singur 

schimb. În grupele de grădiniță programul de aflare a copiilor este în concordanță cu 

normele metodologice. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare elev a câte un loc în bancă/ masă etc., corespunzător 

particularităților psihofiziologice individuale 

Do- 

vezi 
 Fiecare copil din instituție este asigurat un loc la masa/bancă cu scaun individual; 

 În 100% mobilierul este adaptabil corespunzător particularităților psihofiziologice 

individuale ale copiilor și elevilor; 
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 Registrul de evidență a bunurilor materiale; 

 Ordinul nr. 791-ab din 25.11.2021 ”Cu privire la inventarierea bunurilor materiale”; 

 Notă informativă privind executarea bugetului cu explicarea categoriilor majore de 

cheltueli efectuate pe parcursul anului calendaristic 2021; 

 Aprobarea planului de achiziții pentru anul calendaristic 2022; 

 În context epidemiologic, instituția a lucrat după Modelului 1 (cu prezența fizică 100 %); 

Con

stată

ri 

Instituția de învățământ dispune de spații educaționale adecvate și asigură fiecărui elev din 

școală și copil din grădiniță un loc de lucru în bancă/la masă, corespunzătorparticularităților 

psihofiziologice individuale.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

Indicator 1.1.5. Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile 

etc.,) în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate 

Do- 

vezi 

- Registrul de evidență a inventrului; 

- Fiecare grupă din grădiniță este asigurată în proporție de 85% cu un set de resurse 

metodico-didactice conform SMDIET, conform particularităților de vârstă a copiilor; 

- Clasele din școală sunt asigurate în proporție de 100%. 

- 100% din grupe și clase sunt dotate cu TIC (laptop sau televizor); 

- 100% din săli de studii sunt conectate la internet; 

- Grupele dețin ustensile și inventar pentru îngrijirea terenelor de joc; 

- În blocul alimentar tot inventarul este în stare foarte bună; 

- Notă informativă privind executarea bugetului cu explicarea categoriilor majore de 

cheltueli efectuate pe parcursul anului calendaristic 2021. 

- Implimentarea planului de achiziții pentru anul calendaristic 2022. 

- Regulile de securitate a vieții și sănătății elevilor în laboratoare, ateliere, pe terenul și în 

sala de sport etc. sunt aduse la cunoștință elevilor/ părinților, contra semnătură; 

- Terenul de sport corespunde normelor și cerințelor de securitate; 

- Asigurarea cu bară specială pentru scările din interiorul și exteriorul instituției.  

Con

stată

ri 

Instituția de învățământasigură prezența, funcționalitatea și conformitatea cu parametrii 

sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate a materialelor de sprijin: echipamente, utilaje, 

dispozitive, ustensile și materiale de sprijin, pentru sala de sport și terenul sportiv, în 

concordanță cu talia elevilor/copiilor, parametrii sanitaro-igienici, termenii de valabilitate, 

cerințele de securitate și normlele sanitare. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund 

normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul 

elevilor 

Do- 

vezi 
 Instituția dispune de: 

- bloc alimentar separat pentru prelucrarea materiei prime, prepararea hranei pentru copii; 

- spațiu separat unde copiii iau masa, conform graficului aprobat prin ordinul nr. 50-ab 

din 24.08.2020; 

 Blocul alimentar este dotat cu utlaj tehnologic performant, inclusiv cu mașină automată 

de spălat vasele, care asigură o prelucrare termică conform normelor sanitaro-igienice. 

 Proces-verbal de examinare a obiectului de către CNSP municipiul Chișinău; 

 Fișele de post ale angajaților blocului alimentar;  

 Meniul-model, aprobat de către CNSP municipiul Chișinău și DGETS mun. Chișinău;  

 Fișele tehnologice, elaborate conform meniului model, coordonate cu CMSP Chișinău; 

 Rapoarte lunare și anuale ,,Analiza aspectului calitativ al alimentației” trimise către 

CMSP; 

 Registrul de triaj și ordinul nr. 011-ab din 04.01.2022 ”Cu privire la aprobarea  

componenței comisiei de triere”; 
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 Lista produselor interzise. 

 Notă informativă cu privire la organizarea alimentație copiilor în instituție. 

Con-

sta-

tări 

Instituția este dotată cu spații pentru prepararea și servirea hranei care corespund în 

totalitate normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și 

confortul tuturor copiilor și elevilor.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate, 

funcționalitate și confort pentru elev. 

Do- 

vezi 
 WC-urile în blocul claselor primare și a grupelor din grădiniță, separate pentru fete, 

băieți și angajați cu acces deschis și nelimitat, cu lavoare pentru spălarea mâinilor; 

 Blocurile sanitare dispun de lavoare cu apă curgătoare rece, caldă și săpun; 

 Uscătoare electrice pentru mâini;Suporturi pentru hârtie; ștergare individuale p-u copii; 

 Graficul de igienizare a blocurilor sanitare, aprobat p-n ordinului nr. 50-ab din 

24.08.2020; 

 Pentru angajați funcționează un bloc sanitar separat; 

 Sunt prezente buletine sanitare cu reguli de  sanitaro-igienice, cum ar fi: Spălarea 

corectă pe mâini, Cum ne spălăm corect pe dinți?etc. 

Con

stată

ri 

Numărul total de lavoare în instituție este de 26, dintre care 2sunt amplasate afară, 4 în 

sălile de clasă și câte 2 în fiecare bloc sanitar din grădiniță. Instituția dispune de 3 toalete 

pentru adulți, asigurate cu câte un lavoar. Sălile de clasă la învățământul primar au lavoare 

cu apă curgătoare. Spațiile sanitare se igienizează cu regularitate. În toate aceste spații se 

respectă normele sanitare și criteriile de accesibilitate, funcționalitate și confort pentru 

fiecare copil și elev. Pe perioada anului de învățământ, instituția este asigurată cu apă caldă. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj:1 

 

Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă 

Do- 

vezi 

- Ambele blocuri  ale instituţiei au suficiente ieşiri de rezervă funcţionale. 

- Instituţia este echipată cu sistem antiincendiar funcţional.  

- Contract nr. 1327 din 1 august 2019cucompania privată «Justar» SRLprivind de 

monitorizarea situaţiei antiincendiare. 

- Ordinul nr 72-ab din 01.10.2021 Cu privire la simularea evacuării în caz de situații 

excepționale; 

- Ordinul nr. 721-ab din 01.10.2021 Cu privire la măsurile antiincendiare în școală ; 

- Ordinul nr. 041-ab din 04.02.2022 Cu privire la organizarea măsurilor de protecție 

civilă pentru anul 2022; 

- Ordinul nr.83-ab  din 10.12.2021 Cu privire la organizarea activităților extrașcolare de 

iarnă în instituție; 

- În toate blocurile este plasat Planul-schema de evacuare a persoanelor / bunurilor în caz 

de incendiu; 

- Holurile instituției sunt amenajate cu marcaje de direcție de evacuare în caz de situații 

excepționale; 

- Panouri antiincendiare la toate etajele, instrumente antincendiare; 

- Stingătoare cu termene de valabilitate actuale - 10. 

- Cinci ieșiri din școală; Sala sufrageriei dispune de 3 ieșiri/intrări separate; 

- Toate sălile de grupă din grădiniță au ieșiri de rezervă. 

Con-

sta-

tări 

Instituția dispune de mijloace antiincendiare funcționale și ieșiri de rezervă accesibile și 

funcționale, utilizează un sistem eficient de marcaje de direcție și le monitorizează 

permanent funcționalitatea, dispune de sistem de alarmă antiincendiară conectată la 

serviciul de sesizare a situațiilor excepționale. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj:1 
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Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație 

rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc  și de acordare a primului ajutor 

Do- 

vezi 
 Statutul instituției, cap. XI – Comisiile din instituție, art. 191 Comisia pentru protecția 

civilă, Securitate și sănătate în muncă; 

 Planul anual al instituției pentru anul 2020-2021 aprobat la CA nr.1 din  30.08.2021, 

cap. III Asigurarea vieții și sănătății copiilor, propagarea modului sănătos de viață- pt. 

4: Respectarea IOVSC și pt. 5: Educația pentru sănătate; cap. VII: Managementul 

educational, 7.1 Lucrul cu colaboratorii privind securitatea şi sănătatea în muncă şi 

respectarea drepturilor salariaţilor; 

 Ordinul nr.70-ab din 30.08.2021 Cu privire la organizarea procesului educational în 

învățământul primar, secundar, anul de studii 2021-2022; 

 Ordinul nr. 72-ab din 01.10.2021Cu privire la simularea evacuării în caz de situații 

excepționale; 

 Ordinul nr.04-ab din 04.02.2022 Cu privire la promovarea utilizării sigure și 

responsabile a Internetului, tehnologiilor online;   

 Ordinul nr. 05-ab din 24.02.2022 Cu referire la punerea în aplicare a Instrucțiunii cu 

privire la ocrotirea vieții și sănătății copiilor;  

 Organizarea instructajului privind SSM și secutritatea antiincendiară la locul de muncă 

în lunile septembrie 2021 și martie 2022 pentru toți angajații instituției; 

Lucrul cu copiii/elevii:  

 Proeicte tematice organizate în toate grupele de vârstă a grădiniței la subiectul 

Securitatea și prevenirea pericolelor, conform ghidului metodologic ”Bazele securității 

vieții în instituțiile preșcolare”; 

 Planul de activitate al directorului adjunct și proiecte didactice ale lecțiilor cu abordarea 

subiectului securității rutiere, antiincendiare și protecția civilă; 

 Panouri informaționale, aviziere, poze de la activități; 

 Note informative; 

 Înregistrări în Catalogul clasei. 

 Listele cu semnăturile elevilor referitoare la tehnica securității în perioada vacanțelor. 

 Informații plasate pe site-ul instituției. 

Lucrul cu părinții: ședințe tematice la subiectul securității copiilor și elevilor acasă și 

înafara ei. 

Con-

sta-

tări 

Instituția organizează și desfășoară sistematic pentru copii, elevi și adulți activități de 

învățare și respectarea a a regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a 

situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj:1 

Total standard 10 

 

Standard 1.2. Dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protecției integrității fizice și 

psihice a fiecărui elev 

Domeniu: Management 

Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare cu 

familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului 

și de informare a lor în privința procesurii legale de intervenție în cazurile ANET 

Do- 

vezi 
 Program de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025, Componenta: Curriculum, 

obiectiv operational 1.3; component Relații cu comunitatea, obiectiv operational 3.2; 

  Statutul instituției, cap. X: Participanții procesului socio-educațional; 

 Planul anual al instituției pentru anul 2021-2022 capitolul V: Management educational, 

5.2 Activitatea metodică; Capitolul VI: Parteneriate educaționale; 

 Plan-cadru al activităților integrate și planificarea tematică pe grupe și pe clase, pe 

instituție, cu abordarea subiectelor legate de abuz cu copiii, ținând cont de 
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particularitățile de vârstă. 

 În toate grupele de grădiniță este prezent Planul activităților de educație parentală, cu 

discutarea subiectelor legate de ANET; 

 Mapa cu activități (seminare, mese rotunde, etc.) de sensibilizare a părinților și 

implicarea acestora în viața școlii; 

 Acțiuni de instruire a personalului și de verificare a respectării prevederilor la capitolul 

Ocrotirea vieții și sănătății copiilor, prevăzute în Planul anual de activitate al instituției;  

 Contracte și acorduri de parteneriate cu următoarele instituții:Poliția, SAP, reprezentanți 

ai ONG-urilor, CNPAC, CIDDC, care stabilesc limitele de cooperare și conțin acțiuni în 

comun, drepturi, obligații, etc; 

 Ordin intern 2020 cu privire la respectarea IOVSC al copiilor și elevilor; 

 Rapoarte anuale a cadrelor de conducere / note informative cu privire la realizarea 

activităților; 

 Ordin nr.76-ab din 25.10.2021, Cu privire la organizarea și desfășurarea seminarului 

instructiv-metodic pentru dir. adj., coord. ANET; 

 Ordinul nr. 703-ab din 01.09.2021, Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al 

instituției. 

Const

atări 

Instituția proiectează sistematic în documentele strategice și operaționale acțiuni de 

colaborare cu familia, cu APL, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției 

copilului, inclusiv acțiuni de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în 

cazurile ANET. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: - 1 Punctaj:1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și comunitare (servicii de 

sprijin familial, asistență parentală etc.) privind asigurarea protecției integrității fizice și psihice a 

copilului 

Do- 

vezi 
 Program de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025, Componenta: Resurse; 

 Ordinul nr. 06-ab din 05.01.2021 ”Cu privire la desemnarea coordonatorului acțiunilor 

de prevenire, identificare, raportare și referire a cazurilor de ANET al copilului”; 

 Ordinele nr. 061-ab din 05.01.2021 ”Cu privire la aplicarea instrucțiunii privind 

mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, 

asistența și monitorizarea copiilor, victime ale ANET” 

 Ordinul nr.76-ab din 25.10.2021 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea seminarului 

instructiv-metodic pentru dir. adj., coord. ANET”; 

 Odinul nr.01 din 04.01.2022 ” Cu privire la elaborarea și realizarea Planului de acțiuni 

cu referire la prevenire a și combaterea traficului de ființe umane”; 

 Panouri informative din holul instituției; 

 Fişe de sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului, 

afişate pe panourile fiecărei grupe şi în holul instituției; 

 Rapoarte simestriale privind evidența și sesizarea cazurilor de ANET; 

 Registrul de evidenţă a sesizărilor privind cazurile suspecte de ANET al copilului. 

 Parteneriate educaționale cu structuri în domeniul de interes; 

 Întâlnire cu specialistul în domeniu. 

Con-

sta-

tări 

Instituția dispune în totalitate de personal calificat și instruit pentru prevenirea /intervenția în 

cazurile ANET și folosește eficient și oportun resursele existente în comunitate pentru 

asigurarea protecției fizice și psihice a fiecărui copil. Colaborează cu instituțiile legale 

existente, partenerii educaționali în același scop. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (relații 

elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar) 

Do- 

vezi 
 Program de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2022, Componenta: Resurse; 

 Ordine interne emise de directorul instituției cu privire la combaterea oricărui tip de 

violență; 

 Reuniune metodică municipală cu participarea tuturor cadrelor didactice, subiect: 

Implementarea Scrisoriii metodice, inclusive ABUZUL. Forme, prevenire. 

 Informații plasate pe site-ul/ panoul de afișaj al instituției; 

 Respectarea procedurii conform cerințelor Metodologiei de aplicare a procedurii de 

organizare instituțională și de intervenție a lucrărilor instituțiilor de învățământ 

preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, traffic de copii (ANET); 

 Planul de activitate al coordonatorului și grupului de lucru ANET; 

 Activități integrate tematice organizate cu copiii cu subiectele: Siguranța mea acasă și 

în stradă, Locuri periculoase. Oameni necunoscuți, Drepturile mele, ce să fac cu ele? 

etc. 

 Chestionarea părinților privind modul de comunicare cu copiii. 

 Activități de informare a părinților la subiectele:Cum putem educa cu 

blândețe?,Prevederile legale ale actelor legislative și normative cu privire la protecția 

copilului față de ANET. 

Con

stată

ri 

Instituția realizează un process formative systematic, pentru copii și pentru adulți, privitor 

la prevenirea și combaterea oricărui tip de violență. În instituție persist un climat 

psihologic prielnic dezvoltării favorabile si armonioase a copilului. S-a creat un mediu 

prietenos si constructiv de relaționare intre actorii educaționali.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

Indicator 1.2.4 Accesul elevilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, mintale și 

emoționale și implicarea personalului și a partenerilor instituției în activitățile de prevenire a 

comportamentelor dăunătoare sănătății 

Do- 

vezi 
 Program de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025, Componenta: Resurse; 

 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința 

Consiliului de pedagogic, nr.1 din 30.08.2021, Activitatea Comisiei multidisciplinare 

și a coordonatorului ANET; 

 Comisia Multidisciplinară; Dosarele personale ale copiilor și elevilor; 

 Serviciul psihologic și medical; 

 Activități de informare și formare a angajaților instituției privind măsurile de 

profilaxie COVID-19; 

 Informarea elevilor cu referire la urmările stresului asupra organizmului în curs de 

dezvoltare, cunosc tehnici și strategii de evitare si depășire a situațiilor conflictuale căt 

și a stărilor frustrante sau anxioase; 

 Activități de dezvoltare personală privind dezvoltarea inteligenței emoționale la copii 

de 3-7 ani în toate grupele de vârstă, conform planului-cadru; 

 Activități pe dimensiunea Educație pentru sănătate privind dezvoltarea 

comportamentelor pentru menținerea sănătății fizice și psihice, în toate grupele de 

vârstă; 

 Fișa de evidență a serviciilor prestate; 

 Raport de evaluare comportamentală; 

 Fișa de monitorizare și evaluare a dezvoltării copiilor; 

 Lucrări efectuate de elevi. 

Con

sta-

tări 

Instituție oferă tuturor copiilor, prin personal calificat, titular sau recrutat, prin implicare 

activă a comunității în acțiuni de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății, 

accesul integral la servicii de sprijin în vederea asigurării fizice, mintale și emoționale.     
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Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:2 Punctaj:2 

Total standard 5 

 

Standatd 1.3. Oferirea serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață 

Domeniu: Management 

Indicator 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu atribuții 

legale în acest sens în promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor, în promovarea stilului 

sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Do- 

vezi 

 

 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021, cap. III Asigurarea vieţii şi 

sănătăţii copiilor, propagarea modului sănătos de viaţă 

 Statutul instituției, reaprobat la ședința Consiliului de administrație nr.1 din 

30.08.2021; 

 Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025; 

 Scrisoarea metodică pentru anul de studii 2020-2021, cu accent prioritar pe 

menținearea unui mod sănătos de viață al copiilor în perioada pandemică;  

 Planul de activitate al directorului adjunct pe educație și al metodistului; 

 Portofoliul comisiei metodice Consiiere și dezvoltare personală: planuri de activități, 

materiale tematice, procese verbale 2020-2021; 

 Planuri de activitate a cadrelor didactice pe dimensiunea curriculară Educație pentru 

sănătate; 

 Ordinul nr. 5-ab din 24.02.2022Cu referire la respectarea IOVSC; 

 Ordinul nr.12-ab din 02.04.2022Cu privire la formarea la elevi a unui comportament 

responsabil în aspect de sănătate fizică, emoțională, alimentație sănătoasă; 

 Ordinul nr.11-ab din 25.03.2022Cu privire la educația ecologică; 

 Activități de informare adresate părinților, organizate în format online și față-n față, 

prin ședințe/consultații individuale și de grup, Viber, liflete informative și scrisori 

privind: 

 Responsabilitățile părinților și a instituției referitoare la protecția față de COVID-

19 (declarația individual a fiecărui părinte, liflet informative personal) 

 Organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituție  

 Securitatea copiluli mic în casă și în afara ei  

 Ateliere de creație; 

 Proiecte educaționale: Ziua familiei, Alimentația sănătoasă, Starturi vesele; 

 Chestionare/sondaje în mapa digitală 2021-2022. 

Con-

sta-

tări 

Instituția și cadrele didactice în comun cu familiile, cu serviciile publice de sănătate, 

proiectează sistemic activități de  promovare a valorii sănătății fizice și mintale a copiilor, 

în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor 

materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) 

pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor 

Do- 

Vezi 

 

- Materiale didactice din cadrul activităţilor metodice; 

- Actele normative ce demonstrează monitorizarea activităţii fizice şi mintale a elevilor; 

- Activități cu elemente de training; 

- Note informative, rapoarte, chestionare, teste, anchete; 

- Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022; 

- Plan de activitate a Centrului Metodic;  

- Seminar privind dezvoltarea competențelor socio-emoționale la copiii preșcolari, 

24.02.2022; 

- Ore de dezvoltare personală cu elevii din clasele I-a și a II-a cu participarea 
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psihologului; 

- Organizarea activităților într-un cabinet specializat pentru  starea de bine a elevilor;  

- Fișe de observări ale elevilor și fișe individuale de monitorizare și evaluare a 

dezvoltării copiilor de 3-7 ani în baza SÎDC ; 

- Portofoliile copiilor; 

- Biblioteca pentru elevi. 

Con-

sta-

tări 

Instituția asigură permanent Condiții fizice, spații special rezervate, resurse materiale și 

metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale copiilor. Copiilor li s-a 

asigurat confort și securitate psihoemoțională pe întreg parcursul procesului instructiv.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațonal 

Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănător de viață, de 

prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a surmenajului și de 

profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea eccesului elevlor la programe 

ce promovează modul sănătos de viață 

Do- 

vezi 
 Planul strategic de dezvoltare a instituției pentru anii 2017-2020, cap. Componenta 

Curriculum, OS 1.2, componenta Relații cu comunitatea și de parteneriat; 

 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022; 

 Disciplina Dezvoltarea personală, modulul „Educație pentru sănătate”; Proiectarea de 

lungă și scurtă durată; Portofoliile cadrelor didactice; 

 Planuri de activitate a CD pe dimensiunea curriculară Educație pentru sănătate; 

 Ziua sănătății - desfășurată în lunile septembrie, 2021, martie și iunie 2022 în fiecare 

grupă de vârstă; 

 Ordinulnr. 05-ab din 24.02.2022 cu privire la respactarea IOVSC; 

 Ordinul Nr.12-ab din 02.04.2022Cu privire la formarea la elevi a unui comportament 

responsabil în aspect de sănătate fizică, emoțională, alimentație sănătoasă; 

 Ordinul nr.3 din 21.01.2022 Cu privire la organizarea procesului educațional; 

 Plan de activităţi în colaborare cu serviciile de sănătatea publică şi cu alte instituţii cu 

atribuţii legale în promovarea sănătăţii fizice şi mentale; 

 Registre de evidenţă medicală; Chestionare, anchete, note informative; 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor care încurajează şi sprijină elevii să manifeste 

iniţiativă şi implicare în activităţi de promovare a modului sănătos de viaţă, de 

prevenire a riscurilor de îmbolnăviri, accident; 

 Planul de activitate al directorului adjunct pentru educație 

Activități didactice:Proeicte tematice organizate în toate grupele de vârstă la subiectul 

Securitatea și prevenirea pericolelor, conform ghidului metodologic ”Bazele securității 

vieții în instituțiile preșcolare”,  

Activități de promovare a unui stil de viață sănătos a copiilor:gimnastica de dimineață; 

pauze dinamice în regimul zilnic; activitatea motrică în timpul plimbării; 

Panouri informative pentru părinţii și elevice reflectă stilul sănătos de viaţă; 

Activități extracurrculare sportive pentru copii șielevi. 

Con-

sta-

tări 

Instituția încurajează initiative și realizează activități de promovare/ susținere a modului 

sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de 

prevenire a surmenajului și de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și 

asigurarea accesului copiilor la programe ce promovează modul sănătos de viață, 

implicându-I permanent în diseminarea experiențelor valoroase legate de sănătate.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

Total standard 5 

 

Dimen-

siunea 

Puncte forte Puncte slabe 

 Asigurarea pazei şi securităţii şcolii, a teritoriului aferent,  Volum mare 
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I 

 

siguranţa copiilor și elevilor pe toată durata programului şcolar 

şi în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare.  

 Instruirea/formarea continuă a personalului didactic şi didactic 

auxiliar în domeniul managementului educațional si 

instituțional, a părinţilor pentru aplicarea procedurilor legale în 

organizarea instituţională şi de intervenţie în cazurile de abuz, 

neglijare, violenţă; 

 Planificarea şi realizarea diferitor activităţi curriculare/şcolare 

şi extraşcolare de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală 

cu/fără implicarea părinţilor sau a altor reprezentanţi ai 

comunităţii; 

 Asigurarea condițiilor optime pentru buna funcționare a 

cantinei; 

 Existența sistemului de monitorizare video pe teritoriul 

instituției; 

 Îngrădirea teritoriului aferent edificiului instituției.Instituția 

planifică riguros și sitematic, cu realizare maximal a 

activităţilor din perspectiva sănătății, siguranței și protecției 

copilului.   

 Instituția are angajat specialișt în logopedie; 

 În procesul de realizare a activităților planificate sunt implicați 

parteneri educaționali, cum ar fi: DGETS, familia, 

reprezentanții poliției, a serviciului Situații excepționale, etc.  

 Personalul instituției are o pregătire temeinică, cu aplicarea 

practică a competențelor ce țin de sănătatea, siguranța și 

protecția copilului, cu monitorizarea permanentă a procesului 

educational. 

 Instituția dispune de suficiente dotări cu mijloace de protecție. 

 Numărul copiilor în toate grupele și clasele nu depășește 

numărul maximal admisibil de 24 copii. 

 Părinților și copiilor li se oferă consultanță de calitate pe 

probleme de sănătate, siguranță și protecție a copilului. 

 În instituție nu se înregistrează cazuri de ANET. 

de 

responsabilită

ţi al 

personalului 

didactic, de 

conducere și 

nondidactic; 

 Criza 

epidemiologic

ă Covid-19 

care a 

persistat pe 

parcursul 

anului; 

 

 

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 

Standard 2.1. Participarea copiilor la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții 

școlare. 

Domeniu: Management 

Indicator 2.1.1. Definirea în planul strategic/ operațional de dezvoltare, a mecanismelor de 

participare a elevilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și instrumente ce asigură 

valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe subiecte ce țin de interesul 

lor imediat 

Do- 

vezi 
 Planul strategic de dezvoltare a instituției pentru anii 2017-2020, cap. Componenta 

Curriculum, obiectivul specific 1.2, component Relații cu comunitatea și de 

parteneriat; 

 Statutul instituției, aprobat la Consiliul de administrație nr. 1 din 26.08.2021;  

 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021; 

 Informații pe panoul de afișaj; 

 Pagina Web și Facebooka instituției; Grup comun pe viber; 

 Feedback-ul elevilor/ comentarii pe pagina instituției și Boxa de opinii. 

Con-

sta-

Instituția proiectează sistematic mecanisme eficiente de participare a elevilor /copiilor la 

procesul de luare a deciziilor și oferă informații complete și oportune pe subiecte ce țin de 



13 
 

tări de interesul lor imediat.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj:1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 2.1.2.Existența unei structuri asociative a elevilor, constituită democratic și 

autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi 

Do- 

vezi 
 Administrația instituției oferă tuturor elevilor școlii informații complete și în timp util 

prin afișare, mijloace electronice), pe subiecte ce țin de interesul lor imediat, 

referitoare la aspectele vieții școlare și extrașcolare (politici educaționale, statutul 

școlii, structură, obiective și proceduri școlare, modificări care apar pe parcursul 

anului școlar, etc). 

 Administrația instituției are un set de proceduri și instrumente care asigură valorizarea 

opiniilor, inițiativelor, propunerilor elevilor în proceselor de luare a deciziilor ce 

vizează aspectele vieții lor școlare: pagina web și Facebook; 

 Ultimele noutăți sunt de la tabăra de vara, pe 29.06.2022. 

Con-

sta-

tări 

În școala Primară – Grădiniță „Abeceluș” nu există Consiliul de elevi. Instituția aplică 

proceduri specifice, accesibile și transparente de participare a elevilor în rezolvarea 

problemelor la nivel de clasă și la nivel de școală. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj:1,5 

 

Indicator 2.1.3.Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a 

elevilor (pagini pe rețea de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative etc.) 

Do-

vezi 
 Pagina web https://abecelus.md/ 

 Pagina Facebookhttps://www.facebook.com/Abecelus 

 Panoul informativ/avizier 

 Liflete informative, postere elaborate de copii și elevi cu diferite subiecte 

 Chestionare, anchete, lădița de încredere; 

 Publicarea articolelor scrise de elevi în ziare pentru copii; 

 Boxa de opinii. 

Con

sta 

tări 

Instituția asigură activizarea sistematică și calitativă a mijloacelor de comunicare ce 

reflectă opinia liberă a elevilor Instituția de învățământ dispune de mijloace de 

comunicare (pagina web, panouri informative, sondaje, expunerea și argumentarea 

opiniilor în timpul lecțiilor, discuții, etc) prin intermediul cărora elevii își pot exprima 

opinia cu privire la toate aspectele de interes. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

Domeniu: Curriculul/ proces educațional 

Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor în consilierea aspectelor legate de viața școlară, în 

soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului educațional, în evaluarea 

propriului progres 

Do-

vezi 
 Fișe de autoevaluare/evaluare; 

 Participarea în diverse proiecte Naționale și Internaționale; 

 Organizarea concursurilor școlare; 

 Grilă de progres. 

Con

sta 

tări 

Instituția implică elevii în majoritatea cazurilor, cu eficiență considerabilă, în soluționarea 

problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului educațional, în evaluarea 

propriului progres.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj:1,5 

Total standard 5 

 

Standard 2.2. Comunicarea sistematică și implicarea familiei și comunității în procesul 

decizional 

https://abecelus.md/
https://www.facebook.com/Abecelus
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Domeniu: Management 

Indicator 2.2.1. Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a părinților în 

structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului școlar, de 

informare periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de comunicare 

pentru exprimarea poziției părinților și a altor subiecți implicați în procesul de luare a deciziilor 

Do-

vezi 
 Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2017-2020, Componenta Relații cu 

comunitatea; 

 Statutul instituției, aprobat la CP nr. 1 din 26.08.2020; 

 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2020-2021, cap. VI Parteneriate 

educaționale, și Consilile de Administrație; 

- Ordin nr. 60-ab din 01.09.2020 cu privire la numirea componenței nominale a CA; 

- Includerea părinților în componența CA; 

- Pagina WEB și de Facebook a instituției cu postări periodice; 

- Ședințe cu părinții realizate conform programului; 

- Amplasarea panourilor informative; 

- Chestionare pentru părinți; 

- Prezența panoului informativ central și în fiecare grupă cu informații relevante privind 

transparența activității instituții. 

Con

stată

ri 

Instituția elaborează și valorifică sistematic set de proceduri democratice de delegare și 

promovare a părinților în structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile ce 

asigură  progresul școlar și dispune de  mijloace de informare și comunicare pentru 

exprimarea opiniei tuturor partenerilor educaționali.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj:1 

 

Indicator 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin 

de  

interesul elevului, și a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de învățare 

și  

odihnă pentru elevi. 

Do- 

vezi 

 

● Acord de colaborare cu FMF privind introducerea fotbalului în cadrul instituției; 

● Acord de parteneriat 2021 cu AGIRO în cadrul proiectului ”Ambasadorii limbii 

române”; 

● Acord de parteneriat 2021 cu AGIRO în cadrul proiectului ”Surprizele iernii”; 

● Acord de parteneriat 2022 cu AGIRO în cadrul proiectului ’’Pro Lectura’’ 

● Acord de parteneriat 2021 în cadrul proiectului 

’’Cangur/Matematică/Comunicare/L.engleză’’ 

● Acord de parteneriat 2021 Comper/Comunicare/Matematică 

● Acord de parteneriat 2021 Discovery 

● Proiecte Sociale cu biserica de la Dumbrava pentru participarea la campanie caritabilă 

,,Caravana de Crăciun” 2020; 

● Proiecte Sociale cu Direcția Asistență Socială Buiucani ,,Dăruiește un mărțișor’’ 

● Proiecte etwinning 2021-2022 

● Acord de parteneriat STEAM 2021-2022 

● Acord de parteneriat cu Biblioteca Târgoviște din Chișinău 

● Portofoliile proiectelor educaționale, fotografii. 

Con

sta 

tări 

Instituția promovează sistematic și valorifică eficient parteneriate cu diverși reprezentanți 

ai comunității, pe aspecte ce țin de interesul copilului.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:  1 Punctaj:1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 
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Indicator 2.2.3.Asigurarea drepturilor părinților și al autorităților publce locale la participarea în 

consiliul de administrație, implicarea lor și a elevlor, ca structuri asociative, în luarea de decizii, 

benefiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a membrilor comunității în 

activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate pentru toți copiii 

Do- 

vezi 

 Planul strategic de dezvoltare a instituției pentru anii 2021-2025, cap. Componenta 

Relații cu comunitatea și de parteneriat; 

 Statutul instituției, aprobat la CA nr. 1 din 30.08.2021;  

 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022; 

 câte 2 părinţi - membrii ai Consiliului de Administrație și Consiliului Pedagogic; 

 Procese verbale ale ședințelor de lucru cu părinții (în format online) cu discutarea 

aspectelor legate de managementul resurselor instituționale; 

 Planul anual de activitate a CA pentru anul de studii 2021-2022; 

 Procesele-verbale ale ședințelor CA; 

 Sunt create Comitetele părintești în fiecare grupă și clasă (procese verbale din 

septembrie-octombrie, 2021);  

 Postări pe paginile web și Facebook al instituției cu referire la achizițiile și investițiile 

în instituție; 

 Instituția de învățământ informează părinții prin intermediul panourilor 

informative;informații privind desfășurarea procesului educațional în grupe: harta 

proiectului tematic, scrisoare către părinți cu privire la un proiectul tematic, rezultatele 

activității copiilor, 

 Grupuri Viber formate și informații audio, video postate de educatori. 

Con-

sta-

tări 

Instituți implică permanent părinții și comunitatea în procesul de luare a deciziilor cu 

privire la educație, inclusiv în CA și în activități orientate spre educația de calitate pentru 

toți copiii, conlucrează sistemic cu o structură asociativă a părinților și dispune de 

mijloace de comunicare pentru exprimarea opiniei subiecților indirecți.    

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 

Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor, părinților și comunității la elaborarea 

documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților și implicarea acestora și a altori 

actori comunitari ca persoană resursă în procesul educațional 

Do- 

vezi 
 Procese-verbale ale ședințelor cu părinții la care se abordează probleme de referință; 

 Organizarea activităţilor de educație parentală, individuale și de grup:  

 Implicarea părinților în proiecte educaționale; 

 Participarea părinților la evenimente, organizarea excursiilor, activități 

extracurriculare; 

 Rapoarte de activitate/note informative; 

 Fotografii de la activități. 

 Implicarea părinților în calitate de persoană-resursă în procesul educațional. 

 Părinții se implică la pregătirea evenimentelor, organizarea excursiilor 

 Sunt realizate sondaje pe marginea activităților, opiniei părinților cu referire la 

activitatea instituției. 

Con

sta-

tări 

Instituția asigură participarea sistemică a structurilor asociative ale părinților și a 

comunității la elaborarea și implementarea documentelor programatice ale instituției, 

inclusiv în activități de formare, ca persoane-resursă în procesul educational.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

Total standard 6 

 

 

Standard 2.3. Pregătirea elevilorde către școală, familie și comunitate pentru convețuire într-o 

societate interculturală bazată pe democrație 
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Domeniu: Management 

Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă 

prin actele reglatorii și activități organizate în instituție 

Do- 

vezi 
 Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025; 

 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022 prevede activități de 

exludere a violenței, abuzului, discriminării, neglijării și traficului de copii; 

 Promovarea şi asigurarea educaţiei incluzive la nivel de instituţie astfel încât să se 

realizeze o creştere anuală a ratei de acces a copiilor cu CES la educaţie, inclusiv cu 

dizabilități; 

 Planuri ale activităților tematice cu copii 

Con-

sta-

tări 

Instituția promovează sistemic și eficeint în actele reglatorii interne și în activități 

respectul față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

Indicator 2.3.2. Monitorizaera modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, 

religioase și de valorificare a multiculturalității în toate domeniile și în activitățile desfășurate în 

instituție și colectarea feedbakului din partea partenerilor din comunitate privind respectarea 

principiilor democratice 

Do-

vezi 
 Activități de cultură organizațională (mese rotunde de comunicare nonformală, 

online); 

 Planul de activitate al directorului adjunct în problemele educației; 

 Planificări ale cadrelor didactice la disciplina școlară: Dezvoltare personală și la 

domeniul de activitate Eu, familia și societatea; 

 Proiectele activităților educative și extracurriculare; 

 Fișe de evaluare a activităților integrate și extracurriculare ale cadrelor didactice; 

 Fișe de evaluare a momentelor de regim; 

 Evidența statistică a contingentului de copii din instituție: 

 Copii instituționalizați de etnii: – 171 moldoveni, alte etnii - 0, alte religii – 0; 

familii monoparentale – 0; familii cu mulți copii – 4;  

 Procese verbale ale ședințelor cu părinţii din septembrie-octombrie 2021privind 

discutarea Statutului instituției, cap. Părinți. Drepturi și responsabilități; 

 Panourile informative cu informații despre diversitatea educațională și 

nondiscriminare. 

 Registrul de evidență a sesizărilor cazurilor de ANET; 

 Rapoarte privind evidența sesizărilor cazurilor de ANET. 

Con-

sta-

tări 

Instituția monitorizează sistemic respectarea diversității culturale, etnice, lingvistice, 

religioase și valorificarea multiculturalității în toate documentele programatice și în 

activitățile desfășurate în instituție, colectând permanent feedbackul partenerilor din 

comunitate privind respectarea principiilor democratice. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizată a fiecărui elev indiferent 

de apartenența culturală, etnică, lingvistică și religioasă, încadrarea în promovarea multiculturalității, 

valorificînd capacitatea de socializare a elevilor și varietatea de resurse (umane, informaționale etc.) 

de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților 

Do-

vezi 
 Ordinul 06-ab din 05.01.2021 ”Cu privire la desemnarea coordonatorului acțiunilor 

de prevenire, identificare, raportare și referire a cazurilor de abuz, neglijare, 

exploatare și trafic al copilului”; 

 Evidența statistică a contingentului de copii din instituție după etnii, religie, tip de 
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familie; 

 Activitatea cercurilor și secțiilor sportive - ”Atletism”, „Limba engleza”, „Limba 

germană”; Organizarea Lunarelor. 

 Act de caritate cu destinație pentru CASA DE COPII din or. Chișinău, cu suport 

material din partea copiilor, elevilor și a familiilor lor;   

 Proiectările globale și proiectările tematice pentru anul de studii 2020-2021 în 

grupele de copii, aprobate de metoditul instituției; 

 Activități integrate realizate cu copiii din grădiniță în scopul diseminării bunelor 

practice de empatizare și nondiscriminare pe dimensiunea Educație pentru 

societatea; 

 Portofoliul proiectului tematicDrepturile și responsabilitățile mele; 

 Proiecte didactice ale activităților:Frumusețea toamnei, Caravana 2021, Sărbătorile 

de primăvară; 

 Participarea la Concursul Internațional ,,Surprizele iernii’’; 

 Proiectarea anuală a activității cercului de Robotică, Limba străină, Atletism, 

aprobate la ședința CP, nr.1 din 30.08.2021; 

 Poze, video. 

Con-

sta-

tări 

În instituție sunt create condiții avansate pentru respectarea diversității și valorifică 

intens capacitatea de socializare a copiilor și abordarea echitabilă și valorizantă a 

fiecărui copil, indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor și ale 

cadrelor didactice, a viziunilor democratice de convețuire armonioasă într-o societate interculturală, a 

modului de promovare a valorilor multiculturale 

Do- 

vezi 
 Ordinul nr. 78-ab din 20.11.2021 Cu privire la organizarea și desfășurarea 

proiectului de parteneriat educational Educație online fără hotare; 

 Ordinul nr.80-ab din 30.11.2021 Cu privire la organizarea și desfășurarea 

Festivalului concurs ”Să trăiți să înfloriți”; 

 Ordin nr.82-ab din 10.12.2021Cu privire la organizarea și realizarea concursului 

municipal; 

 Proiectările globale și proiectările tematice pentru anul de studii 2021-2022 în 

grupele de copii, aprobate de metodist, ce reflectă viziuni democratice de 

conviețuire armonioasă într-o societate interculturală. 

 Abordarea subiectului „Drepturile copiilor” în toate grupele mari și pregătitoare; 

 Expoziție cu desene ale copiilor la tema ”Tradiții și obiceiuri de sărbători”; 

 Proiecte didactice ale activităților integrate pe dimensiunea Educație pentru 

societate; 

 Planul-cadru al activităților extracurriculare pe instituție;  

 Diplome șicertificate de participare ale elvilor la diferite activități/concursuri; 

 Proiecte de parteneriat educațional, inclusiv interinstituțional; Poze. 

Con

sta 

tări 

În instituție sunt promovate viziunile democratice de conviețuire armonioasă într-o 

societate interculturală și promovează constant valorile multiculturale prin exemplele 

proprii ale angajaților, discuții cu copiii, organizarea și desfășurarea expozițiilor, 

activităților integrate, distracțiilor etc. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

Total standard 6 

Dimen-

siunea 

II 

Puncte forte Puncte slabe 

 Implicarea parintilor si a cadrelor didactice în 

procesul decizional  

 Scăderea interesului 

pentru învăţare și 
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 Implicarea familiilor în viaţa copiilor prescolari 

 Existenţa şi funcţionalitatea parteneriatelor 

 Interesul major al elevilor pentru proiecte și activități 

extracurriculare; 

 Acces la informaţie prin intermediul internetului; 

 Comunicarea on-line în cadrul comunitătii școlare; 

 Pagina oficială a instituției; 

 Consiliul de administrație care funcționează conform 

Codului educației. 

implicare din partea 

unor elevi; 

 Proces educațional 

la distanță care nu a 

permis participarea 

și implicarea tuturor 

elevilor în perioada 

de absență. 

 

Dimensiune III INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ 

Standard 3.1. Cuprinderea tuturor copiilor indiferent de naționalitate, gen, origine și stare 

socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și crearea condițiilor optime pentru realizarea 

și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional 

Domeniu: Management 

Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu privire la 

educația inclizivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a proiectelor de 

asigurare a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES 

Do- 

vezi 

Prevederi cu privire la domeniul educației incluzive în: 

 Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025; 

 Statutul și Regulamentul intern al instituției; 

 Planul anual de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022 (pct. 5 

Management educațional); 

 Ordinul nr. 711-ab din 02.09.2021 cu privire la constituirea 

comisieimultidisciplinare instituționale; 

 Planul de activitate al Comisiei multidisciplinare pentru anul 2021-2022; 

 Participarea cadrelor didactice la activităţile de formare şi dezvoltare profesională  

în domeniul educaţiei incluzive care certifică disponibilitatea pentru a lucra cu 

copiii cu diferite tipuri de dezabilități. 

Con

stată

ri 

Documentele enunțate mai sus reflect sistemic activități specifice de aplicare a 

politicilor statului cu privire la educația incluzivă și valorificarea multiculturalității, la 

asigurarea serviciilor de sprijin și la formarea continuă a pegagogilor ce le asigură la 

informarea permanentă a cadrelor didactice cu privire la strigențile legate de 

incluziune.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Indicator 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procesurilor de sprijin pentru 

procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin pentru 

copiii cu CES 

Do- 

vezi 
 Ordinul nr. 711-ab din 02.09.2021, cu privire la constituirea Comisiei 

multidisciplinare instituţionale (CMI);  

 Registru de evidență a cererilor de înscriere a copiilor; 

 Planul de activitate a Comisiei multidisciplinare pentru anul 2021-2022; 

 Registrul de evidență a copiilor din instituție; 

 Cererile de înscriere a copiilor; 

 Pachetul de documente necesare pentru înmatricularea acestora; 

 În instituție nu avem copii și elevi cu CES. 

Con- 

Sta- 

tări 

Se asigură sistemic funcționalitatea structurilor, mecanismelor și procedurilor de sprijin 

pentru înmatricularea și incluziunea tuturor copiilor și elevilor. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj:1 
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Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES, elaborarea 

actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de scolaritate, evidența înmatriculării elevilor  

 

Do- 

vezi 
 Ordinul nr.6  din 25.02.2022Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I-i; 

 Registrul de evidență a copiilor din instituție; 

 Registrul de înregistrare a copiilor ce solicită instituționalizarea; 

 Planul anual de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022(p.3.    

   Contingentului de copii pe vârste și rata frecvenței); 

 Dosare personale a copiilor și elevilor din instituție; 

 Matricola școlară; 

 Cartea de ordine privind activitatea de bază;  

 Raportul statistic ŞGL-1 –prezentat anual la DGETS; 

 Baza de date SIME; 

 Registrul alfabetic al elevilor și Registru de evidență a copiilor în grupe; 

 Registrul de evidență a actelor de studii;  

 Registrul proceselor-verbale al Consiliului profesoral și al Consiliului de administrație. 

Con

sta 

tări 

Instituția dispune de o bază de date permanent actualizată a copiilor de vârstă preșcolară 

și școlară, care conține informații detaliate privind numărul de fete/ băieți, numărul de 

copii din familii monoparentale/ complete/ cu grade de dizabilitate/ din familii 

vulnerabile/ cu tutelă, duce evidența înmatriculării copiilor și colectează informații cu 

privire la mediul familial. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

  

Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev și asigurarea 

activității Comisiei multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciului de sprijin, în funcție de 

necesitățile copiilor 

Do- 

vezi 

- Ordinul nr. 711-ab din 02.09.2021 cu privire la constituirea CMI; 

- Dosarele personaleale copiilor și elevilor; 

- Fișele de monitorizare și evaluarea copiilor de 3-7 ani în baza SÎDC; 

- Fișele de observare și monitorizare a progreselor copiilor elaborate în conformitate 

cu necesitățile acestora; 

- Registrul de observare a copiilor și elevilor; 

- Dosarul privind activitatea CMI; 

- Rapoarte și recomandări pentru elevi; 

- Plan de activitate a cabinetului medical; 

- Rapoarte semestriale, anuale; 

- Asigurarea evidenţei clare despre elevii înmatriculaţi, inclusiv privind mediul 

familial şi condiţiile de viaţă; 

- Baza de date SIME completată. 

Con-

sta-

tări 

Instituția monitorizează sistematic progresul și dezvoltarea preșcolarilor și a elevilor, 

valorifică permanent ascensiunea în dezvoltarea acestora, creează condiții optime pentru 

dezvoltarea potențialului cognitiv, aptitudinal și afectiv al lui și asigură funcționalitatea 

CMI.Însă copii cu CES în instituție nu sunt. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj:1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și nevoile 

specifice ale fiecărui elev și asigurarea unui Plan educațional individualizat (PEI), curriculum 

adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și servicii de sprijin 

Do- 

vezi 

 

 

 Planul anual de activitate pentru anul / studii 2021-2022, componenta Activitatea 

CMI;   

 Dosarele personale ale copilului și elevilor; 

 Fișele individuale de monitorizare și evaluare ale copiilor în baza SÎDC; 

 Registrul de observare a copiilor în grupă. 

 Plan anual al Comisiei multidisciplinare  în cadrul CA, septembrie 2020; 

 Raportul dirigintelui; 

 La momentul dat nu avem nici un copil cu CES.  

Con-

sta-

tări 

Institușia desfășoară procesul educațional în corespundere cu particularitățile și nevoile 

specifice fiecărui copil. Deși în instituție nu sunt copii cu CES, instituția dispune de 

resursele necesare pentru a realiza procesul educational diferențiat și individualizat, 

inclusive pentru copiii cu CES. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

Total standard 8 

 

Standard 3.2 Prezența în instituție a politicilor și practicilor incluzive nedescriminatorii și care 

respectă diferențele individuale 

Domeniu: Management 

Indicator 3.2.1. Existența în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și 

combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale 

Do- 

vezi 
 Statutul instituției, Cap. 10, secț. 2. Drepturi și responsabilități personalului 

instituției; 

 Planul de dezvoltare instituțională al instituției pentru anii 2021-2025, pct. 4.1. 

Priorități strategice; 

 Planul anual de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022, Pct. 5.2. 

Activitatea metodică; 

 Proiectările globale și proiectările tematice pentru anul de studii 2020-2021; 

 Prezența fișelor de post ale angajaților, secțiunea VI; 

 Ordinul nr. 06-ab din 05.01.2021 ”Cu privire la desemnarea coordonatorului 

acțiunilor de prevenire, identificare, raportare și referire a cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare și trafic al copilului”; 

 Ordinul nr. 061-ab din 05.01.2021 ”Cu privire la aplicarea instrucțiunii privind 

mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, 

asistența și monitorizarea copiilor, victime ale ANET” care prevede informarea 

angajaţilor instituţiei cu următoarele documente: 

 Dovezi ce denotă interacțiunea Instituției cu responsabilii de respectarea procedurii 

de sesizare ANET; 

 Consiliul de Etică; 

 Regulamentul intern al instituției respectă principiul nediscriminării și a înlăturării 

oricărei forme de încălcare a demnității, promovează tratamentul echitabil, egalitatea 

de șanse, toleranța și respectul reciproc; 

 Procese verbale ale ședintelor cu părinții; 

 Note informative, rapoarte. 

Con-

sta-

tări 

PDI și PAI reflectă sistematic mecanisme de identificare și combatere a oricăror forme 

de discriminare și de respectare a diferențelor individuale, implicând în acțiunile 

preconizate personal calificat, format în domeniu, parteneri comunitari și diseminând 

complex informații în acest sens. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj:1 
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Indicator 3.2.2.Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, în planurile strategice și 

operaționale ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și nevoile 

elevilor cu CES 

Do-

vezi 
 Statutul instituției, Cap. 10, secț. 2. Drepturi și responsabilități ale personalului 

instituției; 

 Planul de dezvoltare instituțională al instituției pentru anii 2021-2025, pct. 4.1. Priorități 

strategice;  

 Raportul de activitate al instituției, aprobat la ședința CA nr. 01 din 30.08.2021; 

 Proiectările globale și proiectările tematice pentru anul de studii 2021 -20212; 

 Panourile informative pentru părinți conțin materiale cu privire la protecția copilului în 

cazuri de discriminare, proceduri de prevenire a discriminărilor. 

 Educația parentală cu părinții, organizată în cadrul ședințelor tematice on-line cu 

abordarea subiectelor date.Activităţi planificate cu părinţii; 

 Ședințe idividuale cu părinți (octombrie,februarie); 

 Ora opțională: Educație interculturală, clasa VI-a. 

Con-

sta-

tări 

Planul de dezvoltare instituțională și Planul anual de activitate reflecă sistemic cultura 

diversității, promovând în toate aspectele vieții copiilor programe cu accent pe incluziune și 

nondiscriminare și activități ce țin de respectarea diferenților, cu implicarea majorității 

factorilor educaționali, inclusiv a copiilor, în organizarea acestor activități.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Domeniu: Capacitatea instituțională 

Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de 

prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare și informarea 

personalului, a elevilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea acestor proceduri 

Do- 

vezi 

- Fișele de post ale angajaților (cap. Obligațiile angajatului); 

- Ordinul nr. 06-ab din 06.01.2021 ”Cu privire la desemnarea coordonatorului acțiunilor 

de prevenire, identificare, raportare și referire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare 

și trafic al copilului”; 

- Prezența registrului de evidență a cazurilor de violență, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului; 

- Rapoarte semestriale cu privire la cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic și 

expediate către DGETS; 

- Seminare de supervizare a managerilor și cadrelor didactice ” ,,Managementul 

comunicării eficiente în instituția de educație timpurie”, organizate de DGETS-CNPAC 

(octombrie, 2021 – aprilie, 2022); 

- Buclete pentru părinți în scopul reducerii fenomenului ANET în rândul copiilor; 

- Afișierul pentru părinți/ Biblioteca pentru părinți cu informații, cărți, pliante privind 

reducerea fenomenului de abuz, neglijență, trafic asupra copilului;  

- Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții în cadrul instituției/ grupei. 

- ”Săptămâna împotriva bullying-ului”. Plan de acțiuni; 

- ”Decada Drepturi și obligațiuni”. Plan de acțiuni; 

- Întâlnire cu specialistul. 

Con- 

sta- 

tări 

Instituția asigură sistemic, în orice acțiuni șanse egale de incluziune tuturor copiilor și 

respectarea diferențelor individuale, informează/formează permanent personalul, copiii și 

reprezentanții legali cu privire la aplicarea procedurilor de prevenire stipulate, identificare, 

semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare și utilizează permanent 

aceste proceduri, prin personal format și prin parteneriate în domeniu.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj:1 

 

Domeniu: Curriculum / proces educațional 
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Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/ adaptat 

pentru copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor, în scopul respectării 

individualității și tratării valorice a lor 

Do-

vezi 
 Activități planificate cu elevii dotați în Proiectul managerial anual; 

 Activități educaționale și extrașcolare cu tematică; 

 Note informative, rapoarte semestriale, anuale. 

 Rezultatele analizei privind aplicarea autoevaluării elevilor, evaluărilor formative şi ale 

feedback-ului pentru optimizarea procesului de învăţare; 

 Date privind progresul şi dezvoltarea elevilor; 

 Proiectările globale și proiectări tematice pentru anul de studii 2020-2021 în grupele de 

copii, aprobate de directorul instituției; 

 Fișele individuale de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului în baza SÎDC;  

 Tabelul generalizator de evaluare a dezvoltării copilului în baza SÎDC (1,5-7 ani);  

 Portofoliile copiilor. 

Con-

sta-

tări 

Instituția asigură tratarea tuturor copiilor în mod echitabil prin aplicarea eficientă a 

documentelor de politici incluzive, a curriculumului, adaptat pentru copiii cu CES, prin 

diverse activități de cunoaștere și evaluare a progresului fiecărui copil, prin mecanisme de 

susținere a individualității fiecăruia, prin activități ce îi încurajează să participe la propria 

învățare. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Indicator 3.2.5.  Recunoașterea de către elevi / copii a situațiilor de nerespectare a diferențelor 

individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în cunoștință de cauză 

Do- 

vezi 
 Ordinul nr.10 din 09.03.2022Cu privire la promovarea educației; 

 Ordinul nr. 08 din 25.02.2022Cu privire la consolidarea încrederii și îmbunătățirii 

protecției sociale și de drept a veteranilor de război; 

 Proiectările globale și proiectările tematice pentru anul de studii 2021-2022; 

 Afișierele informative pentru părinții instituției cu materialele privind protecția 

copilului în cazuri de discriminare; 

 Fișele individuale de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului în baza SÎDC;  

 Tabelul generalizator de evaluare a dezvoltării copilului în baza SÎDC (1,5-7 ani);  

 Portofoliile copiilor și ale elevilor; 

 Materiale didactice pentru abordarea subiectului acceptării diferențelor. 

Con-

sta-

tări 

Instituția organizează sistematic activități educaționale îndreptate spre recunoașterea de 

către copii a situațiilor de discriminare și a cazurilor de nerespectare a diferențelor 

individuale, prin stabilirea de reguli clare, crearea studiilor de caz etc. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

Total standard 6,75 

 

Standatd 3.3. Asigurarea mediului accesibil și favorabil pentru toți copiii 

Domeniu: Management 

Indicator3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil 

și sigur pentru fiecare elev, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea resurselor noi 

Do-

vezi 
 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022, (Cap. 2. Acţiuni de 

dezvoltare a instituţiei pentru anul curent de studii 2020-2021); 

 Contracte individuale de muncă și contracte de răspundere materială pentru edificiul 

instituției, obiectele și echipamentele aflate pe teritoriu și pentru toate bunurile din 

interiorul clădirii încheiat cu paznicii; 

 Mapa „Baza materială a instituției” (note informative referitoare la îmbunătățirea 

permanentă a bazei de resurse instituționale); 

 Registrul de evidență a bunurilor materiale, inclusiv procurate/ donate de partenerii 
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educaționali; 

 Spațiile educaționale vizitate; 

 Dosarul proiectului de dezvoltare cu documente și acte financiare cu privire la costuri și 

procesul de implementare. 

Con-

sta-

tări 

Administrația instituției utilizează toate resursele instituționale disponibile pentru 

asigurarea unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare elev, inclusiv cu CES și celor 

capabili de performanțe superioare. Administrația instituției identifică, procură și utilizează 

resurse noi în vederea asigurării unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare elev. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform legii, la 

datele de interes public 

Do-

vezi 
 Statutulinstituției (cap.X, secț. 2,3);  

 Regulamentul intern al instituţiei conţine stipulări privind protecţia datelor cu caracter 

personal. 

 Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal al angajaților și părinților; 

 Dosarele personale ale angajaților, copiilor și elevilor per grupă/clasă. 

 Ordinul nr. 012-ab din 04.01.2022 Cu privire la protecția datelor cu caracter personal; 

 Fișa postului pentru fiecare categorie de angajat. 

 Aplicarea mecanismelor de înregistrare/evidenţă a datelor privind progresul şi 

dezvoltarea copiilor; 

 Declarație privind coduita etică și neimplicarea în practice frauduloase și acte de 

corupție a angajaților instituției. 

 Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariaților. 

 Acord cu părinții privind protecția datelor cu caracter personal ale copiilor; 

 Ordinul nr. 13-ab din 12.04.2022 „Cu privire la numirea administratorului SIME”. 

Con-

sta-

tări 

Instituția asigură protecția deplină a datelor cu caracter personal și accesul în limitele 

prevăzute de lege la datele de interes public. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj: 1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor, a spațiilor dotate, 

conform specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin 

Do- 

vezi 
 Program de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025; 

 Sălile de clasă și grupă sunt dotate cu mobilier corespunzător vârstei copiilor, conform 

SMDIET, aprobate prin Ordinul MECC nr.253 din 11.10.2017; 

 Cabinet medical dotat cu cele necesare, inclusiv medicamente pentru  primul ajutor; 

 Raport de autoevaluare privind pregătirea instituției către noul an de studii 2021-2022; 

 Semnalizări/indicatori de direcție; 

 Spații educaționale dotate, spațioase, cu un număr echilibrat de copii. 

Con-

sta-

tări 

Instituția dispune de spații  destinate procesului educațional, dotate în conformitate cu 

nivelul de școlarizare, profilul instituției, rezonabil accesibile pentru toți copii, inclusiv 

pentru cei cu cerințe educaționale speciale. În instituție este spațiu destinat serviciilor de 

sprijin, repartizat, amenajat, dotat și adaptat în concordanță cu natura și ponderea 

activităților și cu nevoile generale și speciale copiilor. La moment nu sunt solicitări pentru 

înscrierea copiilor cu dezabilități, stabilite prin concluzii ale specialiștilor. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 
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Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare, 

utilizînd tehnologii  informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor 

Do-

vezi 
 Mijloace TIC în dotarea instituției; 

 Proiectele didactice de lungă şi de scurtă durată și proiecte ale activităților 

extracurriculare: robotica, l. engleză, l.germană, atletismul, aprobate la CP Nr.1 din 

30.08.2021; 

 Fișe de asistențe la activități la activități și ore; 

 Conectarea la Internet a reţelei de calculatoare; 

 Notele informative privind rezultatele controlului tematic;  

 Prezență grupurilor create prin intermediul aplicației Viber pentru comunicarea cu 

părinții; 

 Organizarea și desfășurarea seminarelor, orelor metodice, consultațiilor conform 

Planului anual de activitate pentru anul de studii 2021-2022 al instituției. 

Con-

sta-

tări 

Instituția aplică sistemic o varietate largă de mijloace de învățare și auxiliare curriculare, 

inclusiv TIC, adaptate la necesitățile celor ce învață,monitorizează permanent desfășurarea 

activităților educaționale, încurajând participarea activă a tuturor copiilor, cultivându-le 

programatic abilități de autodezvoltare pentru a-și manifesta armonios personalitatea.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

Total standard 7 

 

Dimen-

siunea 

III 

Puncte forte Puncte slabe 

1.Acces la informaţie prin intermediul internet-ului; 

2. Baza materială corespunzătoare capabilă să asigure un 

învățământ eficient, formativ-performant, în concordanță 

cu specificul școlii; 

3.Comunicarea on-line în cadrul comunității școlare; 

4.Pagina oficială a instituției; 

5. Serviciul psihologic; 

6.Activitatea comisiei multidisciplinare intrașcolară. 

1.Scăderea interesului 

pentru învăţare și implicare 

din partea unor elevi; 

2. Proces educațional la 

distanță care nu a permis 

participarea și implicarea 

tuturor elevilor. 

 

 

 

Standard 4.1  Crearea condițiilor de organizare și realizare a unui proces educațional de 

calitate 

Domeniu:  Management 

Indicator 4.1.1. Orientarea spre creșterea calității educației și spre înbunătățirea continuă a 

resurselor umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu mecanisme de 

monitorizare a eficienței educaționale 

Do-

vezi 
 Statutul instituției, cap. Dezvoltarea profesională a personalului didactic și de 

conducere; 

 Planul anual de activitate pentru anul de studii  2021-2022 al instituției; 

 Planul de dezvoltare pentru anii de studii 2021-2025 al instituției; 

 Procesele verbale ale ședințelor consiliilor pedagogice. 

 Planul de dezvoltare profesională a fiecărui CD și seminarele realizate.  

 Activitatea Consiliului de Administrație: 

 Registrul proceselor verbale a consiliilor de administrație. 

 Dosarele cu materiale ale ședințelor consiliilor pedagogice și consiliior de administrație. 

 Ordine interne cu privire la delegarea cadrelor didactice la cursurile de formare continuă 

 Planul de activitate a Cabinetului Metodic este orientat spre asigurarea calității educației 

și cuprinde toate domeniile vieții școlare. 

 Acord de parteneriat Nr. 12497/09.02.2021 înceiat cu Institutul pentru Dezvoltarea 

Evaluării în Educație. 
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Con-

sta-

tări 

Instituția demonstrează sistemic și holistic, în PAI și PDI, orientarea spre creșterea calității 

educației și spre îmbunătățirea continua a resurselor umane și materiale și conceptualizează 

mecanisme funcționale de monitorizare a eficienței educationale. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Indicator 4.1.2.  Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile strategice 

și operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor 

Do-

vezi 
 Raportul anual privind activitateainstituției în anul de studii 2021-2022; 

 Raportul de activitate a cadrelor didactice în anului de studiu 2021-2022; 

 Rapoartele prezentate în cadrul CP, al CA, procese-verbale ale Comisiilor de evaluare a 

calității în educație și atestare, a CMI, a Consiliului de etică.  

 Articole publicate pe pagina web  şi pe cea de Facebook a instituției 

 Planul de activitate a Cabinetului metodic realizat efectiv, toate structurile: Consiliul 

Științifico-metodic, Școala Experienței Avansate, Școala Tânărului Specialist; 

 Controalele tematice programate și note informative și recomandări în îmbunătățirea 

calității educației. 

Con-

sta-

tări 

Instituția implementează integral și eficient programele și activitățile proiectate în PDI și 

PAI, inclusiv proiectate de structurile asociative ale părinților și elevilor. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Indicator 4.1.3. Asigurarea în activitatea consiliilor și comisiilor din Instituție, a modului transparent 

și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu aplicarea mecanismelor de 

monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model eficient de comunicare internă și 

externă cu privire la calitatea serviciilor prestate  

Do-

vezi 
 Ordinul nr. 58-ab din 01.09.2020 cu privire la constituirea Comisiei de etică;  

 Ordinul nr. 57-ab din 01.09.2020 cu privire la constituirea Comisiei multidisciplinare;  

 Ordinul nr. 60-ab din 01.09.2020, cu privire la aprobarea componenței nominale a 

Consiliului de administrație; 

 Ordinul nr. 56-ab din 01.09.2020, cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a 

calității în educație și atestare pentru anul de studii 2021-2022; 

 Registrul de evidență a ordinelor cu privire la activitatea de bază; 

 Prezența panourilor informaţionale al instituției şi afişiere ale părinţilor în grupele de 

copii cu informaţii, decizii ale consiliilor/ comisiilor interne; 

 Prezența dosarelor cu activitatea Consiliilor/ comisiilor din instituție: Consiliul 

pedagogic, Consiliul de administrație, Consiliul de etică, CMI etc. 

 Registru de procese verbale ale ședințelor CA, CP, CE; 

 Procese verbale ale ședințelor de lucru cu părinții din grupe de vărstă; 

 Registrul de evidență a ordinelor cu privire la activitatea de bază; 

 Postări pe pagina web și Facebook a instituției. 

Con-

sta-

tări 

În instituție se asigură modul transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privire la 

politicile instituționale, implicând sistematic toate consiliile și comsiliile constituite în 

monitorizarea eficienței educaționale, și promovează permanent cominicarea internă și 

externă cu privire la calitatea serviciilor prestate.. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.1.4.Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea instituției de 

învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia 

Do-

vezi 
 Planul de dezvoltare pentru anii de studii 2021- 2025 al instituției; 

 Planul anual de activitate pentru anul de studii  2021-2022; 
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 Procese verbale ale Consiiliilor pedagogice și de Administrație; 

 Afișarea deciziilor consiliilor  pedagogice în fișierul ”Activitatea metodică”; 

 Registrul proceselor verbale și dosarele cu materiale ale ședințelor consiliilor 

pedagogice și consiliior de administrație; 

 

 Lucrări de construcți și reparații realizate:   

Montarea a două săli de clasă modulare; 

Instalarea unui cazan cu capacitate de 50kw pentru combustibil solid 

Instalarea unui sistem de filtrare a apei potabile 

Procurarea mobilierului și mijloacelor tehnice necesare desfășurării procesului 

educațional 

Procurarea calculatoarelor pentru toți diriginții de clasă 

 

 

 Raportul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021 -2022. 

Con-

sta-

tări 

Instituția asigură plenar organizarea procesului educational în raport cu obiectivele și cu 

misiunea sa printr-o infrastructură perfect adaptată necesităților sale. 

Toate procesele verbale sunt înregistrate în registru. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Indicator 4.1.5. Prezența și aplicarea unei varietăți de echipamente, materiale și auxiliare curriculare 

necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale acestuia, a 

curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate 

 

Do-

vezi 
 Prezența în fiecare grupă a panourilor de lucru cu preșcolarii conform particularităților 

de vârstă: Eu astăzi sunt aici, Dispoziția mea, Calendarul naturii, Bursa muncii, Panoul 

de serviciului, etc. 

 Aplicarea TIC în instituție și în activitățile cu copii: calculatoare, proiector, imprimante, 

TV, centre muzicale; 

 Prezența bibliotecii pentru copii din centrul metodic și a literaturii  metodice pentru 

cadrele didactice; 

 Pașaportul cabinetului metodic în anul de studii 2021-2022; 

 Raportul statistic al instituției pentru anul 2021; 

 Prezența registrului de inventariere. 

Con-

sta-

tări 

Instituția dispune în măsură considerabilă de echipamente, materiale didactice și auxiliare 

curriculare moderne potrivite aproape oricăror contexte educaționale actuale și le aplică 

eficient. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice 

(eventual titluri științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în 

vigoare 

Do-

vezi 
 Dosarele personale ale angajaților, care conțin actele de bază: contractele individuale de 

muncă, fișele de post ale angajaților/ a personalului de pază, acte privind nivelul de 

dezvoltare profesionlă și de atestare la locul de muncă; 

 Registrul de ordine privind angajarea personalului și activitatea de bază; 

 Managerul instituției deține studii superioare, grad managerial unu și grad didactic doi. 

 Din 18 cadre didactice dețin grade didactice: 2 pers. - grad didactic superior, 0 pers - 

grad didactic unu și 6 pers. - gradul didactic doi, 10 pers. - nu dețin grade didactice;  

 Ordine cu privire la delegarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă; 

 Prezența Certificatelor de formare continuă ale cadrelor didactice; 
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 Registrul de evidență a activității de atestare în instituție. 

 Participarea cadrelor didactice deținătoare de grad în diverse comisii instituționale și 

grupuri de lucru la nivel municipal, republican. 

Con-

sta-

tări 

Instituția asigură încadrarea personalului calificat de cadre didactice atît deținătoare de 

grade didactice, cât șistudii superioare de specialitate. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 0,75 Punctaj:0,75 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în limitele 

permise de cadrul normativ. 

Do-

vezi 
 Proiectările globale, proiectări tematice și zilnice pentru anul de studii 2021-2022; 

 Curricula la disciplinele opționale; 

 Cererile părinților;  

 Proiectarea de lungă și scurtă durată la orele opționale; 

 Fișele de monitorizare și evaluare a dezvoltării copiilor în baza SÎDC (1,5-7 ani); 

 Prezența portofoliilor copiilor și a elevilor. 

 Ore publice ale cadrelor didactice 

 Ședințe la catedră, Seminare 

Con-

sta-

tări 

Instituția aplică eficient un curriculum adaptat într-o multitudine de aspect la specificul 

condițiilor locale și instituționale, inclusiv adaptat prevalent la necesitățile și 

particularitățile specifice ale fiecărui copil.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

Total  12,75 

 

Standard 4.2.  Valorificarea eficientă de către cadrele didactice a resurselor educaționale în 

raport cu finalitățile stabilite prin curriculumul național 

Domeniu: Management 

Indicator 4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclisiv 

componenta națională, raională,instituțională, curriculum adaptat, PEI) 

Do-

vezi 
 Planul anual de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022 (Cap. 5.5. Control, 

monitorizare, evaluare); 

 Ordinele privind inițierea controalelor tematice; 

 Procese verbale nr. 02și nr. 04 ale ședințelor CP, cu privire la rezultatele controalelor; 

 Fișele de autoevaluare și evaluare a cadrelor didactice în baza standardelor profesionale; 

 Fișele de asistență la activități și lecții; 

 Fișele de monitorizare și evaluare a dezvoltării copiilor în baza SÎDC (1,5-7 ani); 

 Evaluări finale, Fișe de observare a elevilor; 

 Planul de activitate al Comisiei de evaluare internă a calității educației conține acțiuni de 

monitorizare a cadrelor didactice privind realizarea curriculumului, inclusiv 

curriculumului adaptat. 

 Analiza proiectelor de lungă și scurtă durată la disciplinele școlare; 

 Baza de date SIME; 

 Controlul DGETS din 22.03.2022privind monitorizarea implimentării instrucțiunii 

privind procesul de selectare și organizare a disciplinelor opționale în învațamântul 

general 

Con-

sta-

tări 

Instituția monitorizează sistematic, în PDI și PAI, în documente de politici interne, 

realizarea curriculumului, inclusiv majoritatea componentelor proietare – predare – 

învățare-(auto) evaluare, inclusiv componenta raională, școlară, curriculum adaptat, PEI. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:1 
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Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților de 

recrutare și formare a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale, instituționale și 

naționale 

Do-

vezi 
 Prezența PDI pentru anii 2021-2025, Componenta: Curriculum, Resurse; 

 Planul de activitate al instituției, capitolul 5, p. 5.5 Atestarea cadrelor didactice și p. 5.6 

Activitatea de mentorat șiActivitatea centrului metodic; 

 Plan strategic de formare continua a cadrelor didacticepentru anii 2021-2026; 

 Plan strategic de atestare a cadrelor didactice pentru anii 2021-2026; 

 Rapoarte de autoevaluare a cadrelor didactice în conformitate cu Standardele profesionale;  

 Certificate departicipare a cadrelor didactice la cursuri deformare continuă, seminare, 

conferințe, sesiuni de formare la nivelmunicipal, republican, internațional; 

 Documentația comisiei de evaluare internă a calității în educație și atestare; 

 Planurile de dezvoltare profesională a cadrelor didactice. 

 Certificate de Formatori la nivel local și national; 

 Contracte individuale de muncă; 

 Contract cu instituții de învățământ pedagogic superior. 

Con-

sta-

tări 

Instituția monitorizează permanent necesarul de cadre, raportându-l la stringențile 

procesului educațional actual, proiectând programe de recrutare și implică sistematic 

cadrele didactice în activități de formare continuă și de creștere a nivelului profesional.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale etc.) 

pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național 

Do-

vezi 

 Registrul de evidenţă a contractelor de muncă; 

 Asigurarea cu personal - 100%;  

 Prezența Tabelului  de pontaj; 

 Registrul alfabetic de evidență a copiilor și elevilor din instituție; 

 Schema de încadrare a personalului din instituție;   

 Materiale şi echipamente didactice, registru de evidență a bunurilor materiale din 

instituție/trimestrial; 

 Notă informativă privind rezultatele controlului tematic ”Pregătirea instituției către noul 

an de studii 2021-2022”; 

 Raportul de activitate al instituției, rapoarte de activitate a CD în anul de studii 2021-

2022. 

Con-

sta-

tări 

Instituția dispune de toate  resursele educaționle necesare pentru realizarea finalităților 

stabilite prin curriculum național, ajustându-le permanent la cerințele zilei, și asigură prin 

acestea un proces educațional performant. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

 

Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficiență a învățării, a modului de utilizare 

a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv TIC, în procesul 

educațional 

Do-

vezi 
 Proces verbal al ședinței CA nr. 1, p. 6 ”Rezultatele controlului tematic Pregătirea 

instituţiei către noul an de studii 2021-2022”, 

 Proces verbal al ședinței CA nr. 4, p. 3 ”Rezultatele controlului epizodic Asigurarea 

procesului educaţional cu jucării, cărţi, ustensile, atribute, materiale didactice 

necesare în conformitate cu documentele de politici educaţionale, conform SMDIET și 

utilizarea instrumentelor digitale în procesul educațional”; 

 Proces verbal al ședinței CA nr. 9, p. 4 ”Rezultatele controlului operativ ”Crearea 

condiţiilor optime pentru organizarea procesului educaţional în perioada estivală 2022” 

 Note informative ale controalelor epizodice ”Pregătirea cadrelor didactice către 
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activitate”, ”Organizarea momentelor de regim”, etc.  

 Fișe de asistență la activitățile cadrelor didactice; 

 Instrumente de (auto)evaluare a cadrelor didactice în baza standardelor profesionale; 

 Rapoarte de evaluare inițială și finală a dezvoltării copiilor în baza SÎDC pe grupe de 

vârstă și pe grădiniță; 

 Matricula școlară; 

 Prezența portofoliilor cadrelor didactice, ale copiilor și elevilor; 

 Proces verbal al ședinței Consiliului pedagogic nr. 5 din 30.05.2022, Rezultatele 

activității instituției în anul de studii 2021-2022. 

Con-

sta-

tări 

Instituția de învățământ monitorizează eficient și asigură sistematic centrarea pe Standarde 

de eficiență a învățării, utilizarea resurselor educaționale, aplicarea strategiilor didactice 

interactive, inclusive a TIC, în procesul educational. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu  principiile educației centrate pe 

elev și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza Standardelor de eficiență a 

învățării 

Do-

vezi 
 Procese verbale ale orelor metodice (2) pentru cadrele didactice: „Discutarea Reperelor 

metodologice privind organizarea procesului educational în instituțiile de învățământ 

general în anul de studii 2021 -2022.”, septembrie, 2021. 

 Consultații individuale pentru cadrele didactice debutante cu tema ”Proiectarea 

didactică în baza rezultatelor evaluării iniţiale a copiilor corelate cu Curriculumului 

pentru educație timpurie”. 

 Ședințe individuale de mentorat pentru tinerii specialiși/debutanți cu scopul 

familiarizării cu actele normative, documentele de politici educaționale pentru educația 

timpurie;  

 Prezența tuturor tipuri de proiectări didactice pentru anul de studii 2021-2022; 

 Fișe de asistență la activități și ore; 

 Organizarea seminarelor metodice din perspectiva curriculumului modernizat; 

 Participarea la stagii de formare continuă și realizarea schimbului de informație; 

 Susținerea orelor publice; 

 Raport pentru anul de studii 2021-2022; 

 Rapoarte,  note informative; 

 Procese-vebale ale Comisilor metodice; 

 Potofoliile profesionale. 

 Rapoarte despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a limbajului şi 

comunicării, precum la finele grupei pregătitoare, înregistrate şi semnate de director, 

repartizate părinților contra semnătură; 

 Activități publice organizate conform planului de activitate a instituției în anul de studii 

2020-2021. 

Con-

sta-

tări 

Instituția monitorizează și promovează eficient elaborarea de către cadrele didactice a 

proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației centrate pe copil/elev și pe 

formarea de competențe, demonstrâd ajustarea conținuturilor la actualitate, inclusiv cu 

concursul elevilor, cu valorificarea curriculumului în baza standardelor de eficiență în 

învățare. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj: 2 

 

Indicator 4.2.6. Oraganizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu 

standardele și referențialul de evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevului 

Do-  Raport de activitate pentru anul de studii 2021-2022; 
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vezi  Procese verbale ale activităților metodice cu tematica referitoare la procesul de 

evaluare a dezvoltării copiilor ți elevilor; 

 Elaborarea fișelor transdisciplinare de evaluare a copiilor, cu indicatori din SÎDC; 

 Prezența portofoliilor copiilor în toate grupele de vârstă cu prezența Fișei individuale 

de evaluare și monitorizare a dezvoltării copilului în baza SÎDC (1,5-7 ani); 

 Teste;Matrice;Grilă; Barem. 

 Organizarea și desfășurarea evaluărilor sumative propuse de administrația instituției; 

 Organizarea și desfășurarea concursurilor școlare pe discipline, etapa locală; 

 Rezultatele obținute la testarea națională; 

 Încadrarea elevilor din grupul de risc în activități extrașcolare și extracurriculare; 

 Teste de evaluare finale cl. a IV-a la limba română și matematică; 

 Analiza rezultatelor. Succese şi insuccese. 

 Rapoarte de evaluare inițială și finală a dezvoltării copiilor în baza SÎDC pe grupe de 

vârstă și pe grădiniță; 

 Proces verbal al ședinței Consiliului pedagogic nr. 5 din 30.05.2022, Rezultatele 

evaluării finale a dezvoltării copiilor în baza SÎDC (1,5-7 ani);   

 Rapoarte despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a limbajului şi 

comunicării, precum la finele grupei pregătitoare, înregistrate şi semnate de director, 

repartizate părinților contra semnătură. 

Con-

sta-

tări 

Instituția desfășoară sistematic procesul de evaluare a rezultatelor învățării în conformitate 

cu standardele de evaluare și referențialul de evaluare aprobate, urmărind progresul în 

dezvoltarea copilului și a elevului.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

 

Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea 

școlii, cu obiectivele din curriculum și din documentele de planificare strategică și operațională 

Do-

vezi 
 Planul de activitate al instituției pentru anul de studii 2021-2022, cap.5.2.3. Acțiuni de 

caritate/binefacerilor, concursurilor, expozițiilor, matineelor, spectacolelor;  

 Planul de activitate al directorului adjunct pe educație;  

 Proiecte de lungă şi scurtă durată la dezvoltarea personală  

 Plan-cadru al activităților extracurriculare planificate pe grupe de vârstă pentru anul de 

studii 2021-2022; 

 Proiecte didactice ale activităților extracurriculare;Fișe de asistență; Note informative; 

 Planul de activitate al cercurilor și secțiilor sportive 

 Postări pe pagina web și Facebook a instituției, fotografii, materiale audio-vizuale, 

filmulețe. 

Con-

sta-

tări 

Cadrele didactice organizează și desfășoară permanent pe parcursul întregului an activități 

extracurriculare în concordanță cu misiunea instituției, cu obiectivele din curriculumul și 

din documentele de planificare strategică și operațională, în care sunt implicați toți copii. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj: 2 

 

Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi, întru a obține rezultate în 

conformitate cu standardele și referernțialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu CES care 

beneficiază de curriculum modificat și/sau PEI) 

Do-

vezi 
 Fișele de monitorizare și evaluare a dezvoltării copiilor  în în baza SÎDC (1,5-7 ani);  

 Portofoliile copiilor; 

 Rapoartelor despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitive a limbajului și 

comunicării la finele grupei pregătitoare; 

 Mapa cu activitatea CMI. 

 Fișe individualizate, probe, teste; 

 Strategii didactice. 
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 Registrul de evidență a manualelor eliberate în clasă; 

 Asigurarea elevilor în proporție de 100% cu manuale școlare; 

 Fondul de carte corespunde numărului de elevi din instituţie. 

Con-

sta-

tări 

Instituția de învățământ oferă sprijin individual copiilor și o comunicare didactică 

eficientă cu aceștia prin racordarea permanentă a rezultatelor și referențialul de evaluare, 

prin activități educaționale care îl valorifică pe fiecare copil în parte, sprijinind individual 

fiecare copil și elev, pentru obținerea rezultatelor învățării conform standardele și 

referențialului de evaluare aprobate. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

Total standard 14 

 

Standard 4.3. Demonstrarea de către elevi a angajamentului și implicării în procesul 

educațional 

Domeniu: Management 

Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor la resursele educaționale (bibliotecă, laboratoare, 

ateliere, sală de festivități, de spoort erc.) și a participării copiilor și părinților în procesul decizional 

privitor la optimizarea resurselor 

Do-

vezi 

- Dotarea mediului educațional al grupelor conform SMDIET în proporție de 90%; 

- În toate grupele sunt prezente centrele de interes la care copiii au acces, se organizează 

actvități liber alese pentru copii; 

- Procese verbale ale ședințelor de lucru cu părinții cu abordarea subiectului Pregătirea 

instituției către noul an de studii, cu decizii de a contribui din partea părinților cu 

asigurarea fiecărui copil cu și elev cu rechizite necesare pentru activitate pe parcursul 

anului; 

- Procese verbale ale CA cu discutarea subiectelor despre bugetul instituției p-u 2022; 

- Desfășurarea  activităților de voluntariat din partea părinților: 

- Bibliotecă, laboratoare, ateliere, sală de festivități, de sport Asigurarea cu manuale a 

tuturor elevilor. Evidența manualelor. Rapoarte DGETS; 

- Clasele și sala de sport dotate în proporție de 95%. Raport inventar sportive; 

- Expoziția lucrărilor la panouri;Poze. 

Con-

sta-

tări 

Instituția garantează accesul la toate resursele educaționale și în toate cazurile asigură 

participarea copiilor și a părinților la procesul decizional privind optimizarea acestor 

resurse. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj: 2 

 

Domeniu: Capacitatea instituțională 

Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevlor și mecanismele de valorificare 

a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii curriculumului modificat sau PEI 

Do-

vezi 
 Planul anual de activitate al Instituției pentru anul de studii 2021-2022; 

 Plan de activitate a cluburilor și a secțiilor sportive; 

 Raport pentru anul de studii 2021-2022 cu privire la Concursurile școlare și promovarea 

elevilor; 

 Raportul anual privind rezultatele evaluării copiilor din fiecare grupă de vârstă în baza 

Instrumentului de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului elaborat în baza 

SÎDC; 

 Ordin cu privire la numirea administratorului SIME șibaza de date SIME; 

 Ordin cu privire la colectarea datelor cu referire la testările naționale, sesiunea 2022; 

 Studierea rezultatelor și analiza impactului asupra elevilor la ședințele comisiilor 

metodice; 

 Ordine interne și dispoziții ale organelor superioare, partenere, etc. 

 Prezența portofoliilor copiilor și a elevilor din fiecare grupă de vârstă și clasă; 

 Fișa individuală de monitorizare și evaluarea a copilului în baza SÎDC pentru fiecare 



32 
 

copil; 

 Tabele generalizatoare privind rezultatele evaluării dezvoltării copiilor per grupă; 

 Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și 

comunicării la finele grupei pregătitoare pentru fiecare copil cu vârsta de 6-7 ani. 

 Catalogul; Diplome, certificate la concursuri. 

Con-

sta-

tări 

Instituția garantează accesul la toate resursele educaționale și asigură, în toate cazurile, 

participarea copiilor și părinților în procesul educațional privitor la optimizarea acestor 

resurse. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

 

Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a 

succesului elevului 

Do-

vezi 
 Statutul instituției, cap.VIII  – Programe, medologii educaționale; 

  Procesul educațional se realizează obligatoriu în baza Curriculumului național și a 

Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani. 

 Prezență Planului de dezvoltare pentru anii 2021-2025; 

 Evidența și monitorizarea procesului de realizare a Curriculumului; 

 Asigurărarea unui proces educaţional de calitate pe toate domeniile de activitate în 

contextul implementării curriculumului preșcolar; 

 Interasistențe la ore de către cadrele didactice. Fișe de observări; 

 Observări în timpul evaluărilor de către cadrele didactice; 

 Orar de interasistențe la evaluări finale; 

 Catalogul; Diplome, certificate la concursuri. 

Con-

sta-

tări 

Instituția realizează o politică obiectivă, echitabilă și transparentă de promovare a 

succesului școlar prin identificarea, valorificarea potențialului creativ al acestuia la activități 

integrate și extracurriculare. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 1 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj:1 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional  

Indicator 4.3.4 Încadrarea elevilor și copiilor în învățarea interactivă prin cooperare, subliniindu-le 

capacitățilede dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și aplicării CDȘ, 

Do- 

vezi 
 Portofoliul comisiei metodice; 

 Paginile web și Facebook a instituției; 

 Portofoliile copiilor și elevilor; Fise de evaluare/autoevaluare 

 Organizarea și desfășurarea activităților integrate în toate grupurile  de vârstă pe toate 

domeniile de activitate; 

 Proiecte didactice ale activităților curriculare și extracurriculare p-u anul/studii 2020-

2021; 

 Utiizarea strategiilor didactice ce stimulează învățarea interactivă prin cooperare, cu 

accent pe metode interactive, iar în grupele mari și pregătitoare cu utilizarea permanent 

a formelor de lucru: în perechi și grupuri mici; 

 Elaborarea sarcinilor didactice diferențiate orientate pe formarea competențelor 

copiilor în centrele de interes, în timpul lucrului individual sau în grup; 

 Produsele proiectelor copiilor și elevilor, analiza rezultatelor; 

 Fișe de asistențe la activități și lecții; 

 Instrumente de evaluare și autoevaluare a competențelor profesionale ale cadrelor 

didactice în baza Standardelor profesionale; 

 Planuri de dezvoltare profesională a cadrelor didactice. 

 Participarea elevilor la concursuri școlare, concursuri naționale, internaționale; 

 Fișe de observări ale elevilor. 

Con- Instituția de învățământ implică în mod sistematic toți copiii în învățarea interactivă prin 
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sta-

tări 

cooperare, în învățarea individuală eficientă și obține rezultate pozitive. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj: 2 

Total standard  

 

Dimen-

siune IV 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Echipă  managerială competentă, deținătoare de titluri 

științifice și grade didactice superioare; 

• Deţin grade didactice: superior –  (2 persoane) , doi-  (4 

persoane), nu deţin grad didactic – (7 persoane); 

• Cadre didactice cu experienţă de formatori și mentori 

locali și naţionaliali în proiecte naţionale educaţionale;  

• Vârsta medie a cadrelor didactice – 35 ani, fapt ce 

asigură deschiderea spre nou și schimbare;  

• Cadrele didactice au competențe bine dezvoltate de 

operare pe calculator; 

• Număr mare de beneficiari (copii) doritori de a frecventa 

instituția; 

• Implicarea părinţilor în procesul de educaţie a copiilor. 

 Părinţi tineri au 

abilităţi și 

competenţe 

parentale slab 

dezvoltate.  

  

 

 

Standard 5.1. Educarea, comunicarea și interacționarea copiilor în conformitate cu principiile 

echității de gen 

Domeniu: Management 

Indicator 5.1.1 Asigurarea echității de gen prin politicileși programele de promovare a echității de 

gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor și părinților în privința acestor politici și 

programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de prevenire a 

discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării 

genurilor. 

Do- 

vezi 
 Planului de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025, prevede direcția strategică 

de asigurare a condițiilor de dezvoltare personală a copiilor, de promovare a educației 

incluzive și asigurare a șanselor egale prin: asigurarea educației incluzive la nivel de 

instituție, elaborarea și implementarea strategiilor de învățare, capabile să răspundă 

stilurilor individuale de învățare, nevoilor, abilităților și gradului de motivare a 

fiecărui copil și asigurarea unui mediu protectiv, capabil să prevină violența față de 

copii; 

 Statutul instituției, cap. Misiunea și principiile. Documentul prevede respectarea 

principiului echităţii şi non-discriminării prin oferirea serviciilor socio-educaţionale și 

oportunităţilor de dezvoltare în egală măsură tuturor copiilor, indiferent de rasă, gen, 

etnie, limbă, religie, statut socio-economic al familiei, grad de dezvoltare, dizabilitate 

și alte criterii protejate;  

 Asigurarea accesului tuturor copiilor la servicii educaţionale de calitate cu scopul 

formarării unei personalităţii în raport cu potenţialul acesteia. 

 Prevenirea şi combaterea discriminării şi a excluziunii sociale prin asigurarea unei 

atitudini echitabile față de toți copiii, inclusive a copiilor cu CES. 

 Planul managerial al instituției conține activități de promovare a respectării identității: 

activități publice desfășurate de educatori, ședințe de informare a părinților, discuții cu 

educatorii.  

 Baza de date privind contingentul de copii din instituție, cu statistica numărului de fete 

și băieți repartizați proporțional în grupe și clase în măsura posibilităților. 

 Activități de informare p-u cadrele didactice și părinții cu privire la echitatea de gen; 

 Asigurarea asistenţei psihopedagogice; 

 Asigurarea accesului la educaţie a copiilor, reprezentanți ai minorităților naţionale şi a 
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diferitor confesiuni religioase; 

 Existență parteneriatelor cu familia, școală, alți actori educaționali; 

 Organizarea activităților extracurriculare, cu participarea tuturor copiilor și elevilor; 

 Fișele de post ale angajaților, cap. VI. 

 Plan de intervenție în cazurile de ANET; 

 Raport privind evidența sesizărilor cazurilor de ANET; 

 Procese verbale ale ședințelor cu părinții cu subiectul dat. 

Con-

sta-

tări 

Instituția implementează politici naționale și programe de promovare a echității de gen, 

informează în timp util și pe diverse căi copiii și părinții lor în privința acestor politici și 

programe, introduce sistemic în planurile strategice și operaționale activități de prevenire 

a discriminării de gen, asigură servicii de consiliere și orientare în domeniu 

interrelaționării genurilor.  

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 1 Punctaj: 2 

 

Domeniu: Capacitate instituțională 

Indicator 5.1.2 Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării cadrelor 

didactice în privința educației de gen 

Do- 

vezi 

- Ordinul nr. 01-ab din 04.01.2022Cu privire la elaborarea și realizarea Planului de 

acțiuni cu referire la prevenirea și combaterea traficului de ființe umane; 

- Ordinul nr. 04-ab din 04.02.2022Cu privire la promovarea utilizării sigure și 

responsabile a Internetului, tehnologiilor online; 

- Certificate de participare ale cadrelor didactice la stagii/ ateliere/ formări profesionale 

cu tematici ce țin de echitatea de gen; 

- Mese rotunde, dezbateri, activități cu elemente de training, traininguri cu cadrele 

didactice, realizate de către psiholog; 

- Materiale didactice care promovează educaţia de gen. 

- Plan de acțiuni de combatere a violenței fizice și psihice împotriva copilului pentru 

anul de studii 2021-2022; 

- Organizarea activităților pe dimensiuni curriculare Dezvoltare personală cu conținut 

privind securitatea vieții personale în cazde abuz; 

- Notă informativă Cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămânii de luptă 

împotriva traficului de ființe umane, 26.10.2021; 

- În fișa postului sunt stipulate prevederi ce țin de asigurarea protecției copiilor față de 

orice formă de violență; 

- Literatura de specialitate; 

- Condiții fizice asigurate de instituție privind promovarea echității de gen. 

Con-

sta-

tări 

Instituția planifică și utilizează sistemic resurse pentru organizarea activităților și a 

formării cadrelor didactice în privința echității de gen, dispune în mare parte de cadre 

formate în domeniu. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor:1 Punctaj: 2 

 

Domeniu: Curriculum/ proces educațional 

Indicator 5.1.3 Realizarea procesului educațional -  activități curriculare și extracurriculare – în 

vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-

cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen 

Do-

vezi 
 Program de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2025; 

 Organizarea Educației parentale privind prevenirea discriminării de gen, cu subiectele:  

Diversitatea de gen, Politica de protecție a copilului în R. Moldova; 

 Desfășurarea proiectelor tematice cu învățarea conceptelor-cheie ale educației de gen, 

cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate de gen: Suntem diferiți, dar 

egali,Cine sunt eu?, Drepturile mele,ce sa fac cu ele?, Suntem prieteni; 
 Panoul informativ, buletine informative, broşuri; 
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 Discuţii cu cadrele didactice; 

 Chestionare aplicate elevilor şi părinţilor; 

 Feedback-ul din partea elevilor, părinţilor; 

 Note informative referitor la activităţile desfăşurate; 

 Includerea tuturor copiilor și elevilor din diverse activități extracurriculare; 

 Implementarea curriculumului la disciplina Dezvoltarea personală și domeniul de 

activitate Eu, familia și societatea(planificarea didactică); 

 Concursuri naționale, internaționale; 

 Proiecte didactice la dezvoltarea personală: Asemănări și deosebiri între fete și băieți. 

 Existență parteneriatelor cu familia, școală, alți actori educaționali. 

Con-

sta-

tări 

Instituția desfășoară sistematic activități în scopul promovării bunelor practice în vederea 

formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul. Copiii participă activ în 

orice tip de activitate educațională care preconizează eliminarea stereotipurilor și 

prejudecăților legate de gen. În afișierele pentru părinți sunt plasate afișe, broșuri cu 

informații ce reflectă educația pentru gen. 

Pondere și punctaj acordat Pondere: 2 Autoevaluare conform criteriilor: 2 Punctaj: 2 

Total standard 6 

 

Dimen-

siune V 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Planificarea activităţilor pentru anul de studii 

2020-2021 a avut un caracter creativ, pe toate 

domeniile de activitate din CET și corelate cu 

indicatorii din SIDC. 

 În instituție nu au fost sesizate cazuri de 

discriminare și abuz.  

 Covid – 19 a lăsat 

amprente asupra dezvoltării 

copiilor din puct de vedere 

emoțional și în special 

social. 

  

 

Analiza SWOT a activității instituției de învățământ general în perioada evaluată 

 

Puncte forte Puncte slabe 

 Cadre didactice competente, ambițioase, motivate spre 

success; 

 Educatorii şi învăţătorii realizează procesul educational în 

conformitate cu documentele de politici educaționale; 

 Cadrele idactice utilizează preponderentmetodele interactive 

de lucru; 

 Cadrele didactice pledează pentru un mediu educațional 

prietenos copiilor; 

 Cadrele didactice participă cu interes la multe formele de 

dezvoltare șiformare profesională; 

 Comunicarea on-line în cadrul comunității școlare; 

 Bază materială bună care permite desfășurarea unui proces 

educațional de calitate; 

 Tradiţii a instituției; 

 Grupuri de lucru și comisii care își desfășoară activitatea la 

un nivel înalt; 

 Organizarea alimentației sănătoase elevilor; 

 Relații interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, 

comunicare, întâlniri semestriale cu părinții, suplimentate de 

consultații individuale cu unii din ei; 

 In instituție persistă o atmosferă sănătoasă de lucru; 

 Imobilul este renovată și echipată cu mobilier nou; 

• Resurse financiare limitate 

pentru achitarea unor 

salarii mai motivante 

angajaților; 

 

• Părinţi tineri au abilităţi și 

competenţe parentale slab 

dezvoltate; 

• Volum mare de 

responsabilităţi ale cadrele 

didactice şi manageriale. 

•  

Amplasarea geografică a 

instituției și accesul tot mai 

anevoios la transportul 

public. 
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 Fondul de carte, material didactic este permanent îmbogăţit 

pentru fiecare grupă și clasă;  

 Sălile de clasă sunt spațioase. Încăperile pentru grădiniţă 

dispun de dormitoare separate;  

 Utilizarea tehnologiilor informaționale de comunicare în 

organizarea procesului educațional; 

 Instituția este dotată cu echipament de sonorizare, stadion, 

echipament performant la blocul alimentar; 

 Instituția este conectată la Internet.  

 Sistem de supraveghere video, sistem electronic de pază și 

alarmă antiincendiare. 

Procentul de promovare a examenelor de absolvire a ciclului 

primar este 100%; 

 Creșterea constantă a nivelului de încredere față de 

instituție. 

Oportunități Riscuri 

 Asigurarea unui Plan de școlarizare realist în concordanță cu 

nevoile școlii, cerințele și nevoile comunității; 

 Menținerea și creșterea prestigiului instituției, prin creșterea 

permanentă acalității procesului educațional, dezvoltarea și 

modernizarea bazei didactice a instituției; 

 Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală 

pentru toțicopiii/elevii școlii; 

 Continuarea procesului de perfecționare a cadrelor didactice 

pentru aplicareametodelor active de grup și a metodelor 

modern de evaluare. 

 Posibilitatea dezvoltării unor proiecte educaţionale; 

 Creşterea accesului la surse de informare, diversificarea 

acestora; 

 Dezvoltarea unor parteneriate cu asociații care promovează 

acțiunile de voluntariat; 

 Motivarea cadrelor didactice pentru creșterea în cariera 

profesională; 

 Crearea unui climat psihologic eficient pentru activitate; 

• Declanșarea crizei 

economice influențează 

negativ costurile la energia 

electrică,termică, precum și 

a costurilor tuturor 

celorlalte cheltuieli 

administrative; 

 

 

 

Tabel privind nivelul de realizare a standardelor [se completeazà pentru Raportul de activitate ce 

urmează a fi prezentat la ANACEC, în vederea evaluării externe]:  

 

Standard de calitate  

Punctaj maxim   

         *  

Anul de studiu 2021-2022 

Autoevaluare, 

puncte  

Nivel realizare,  

%  

1.1  10 10 100 

1.2  5 5 100 

1.3  5 5 100 

2.1  5 5 100 

2.2  6 6 100 

2.3  6 6 100 

3.1  8 8 100 

3.2  7 7 100 

3.3  7 7 100 

4.1  13 12,75 98 
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4.2  14 14 100 

4.3  7 7 100 

5.1  6 6 100 

Total 99 98,75 99,8% 

 

 

Rezultatele evaluării Raportului anual de activitate de către personalul didactic: 

 

 

Semnătura cadrului de conducere  _______________________ 

Director:   Sergiu Afanasiu 

Anul de studiu Nr. total 

cadre de 

conducere 

Rezultatele prezentării Raportului anual de 

activitate 

se aprobă nu se aprobă 

2021-2022 1 DA  

Anul de 

studiu 

Nr. total 

cadre 

didactice 

Distribuția calificativelor 

foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător 

202-2022 18 16 2 0 0 
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